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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 31
maart 2020

002

Hamerstukkenlijst week 15

003

Mandatenlijst week15

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 15

005

Mededelingen

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de directeur van de bibliotheek over
de dienstverlening in deze tijd en de
ideeën hoe hier ook op langere tijd mee
om te gaan.
Afgelopen vrijdag (3 april) heeft de
Rotterdamse rechtbank het
faillissement uitgesproken van het
Hulpmiddelencentrum (HMC). HMC is
voor onze gemeente een leverancier
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van hulpmiddelen (1 van de 2) in het
kader van de Wmo en veel inwoners
hebben een hulpmiddel van deze
leverancier. Nieuwe hulpmiddelen zijn
al een tijdje niet meer bij hun besteld,
het gaat dus nu vooral om onderhoud.
Vooralsnog wordt de dienstverlening op
gebruikelijke wijze doorgezet. Komende
weken zal meer duidelijk worden hoe
we hier als gemeente mee om moeten
en kunnen gaan.
Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met de directeur van
winstuitjewoning.nl.
Wethouder Hagen heeft een overleg
gehad met de U16 gemeenten,
Provincie, Stedin en het waterschap,
over inwonersparticipatie en
communicatie rondom de Regionale
Energie Strategie.
Wethouder Hagen heeft RTV Ronde
Venen te woord gestaan over de hinder
beperkende maatregelen van Schiphol
en het bod aan het Rijk wat de U16
gemeenten aan duurzame energie denk
te kunnen opwekken.
De overige verschillende activiteiten
van de portefeuillehouders staan
vermeld in de informatienota over de
voortgang coronacrisis.
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De burgemeester meldt dat de 50 en
60-jarig jubilea telefonisch gedaan
worden.
De burgemeester meldt een nieuwe
nevenfunctie als lid van de mediaraad
van RTV Utrecht.
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Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan het Algemeen Bestuur van de
GGD, waar naast de reguliere
onderwerpen, de directeur gesproken is
over de Corona crisis en de
werkzaamheden van de GGD
daarbinnen.
De gebiedscommissie heeft hun
werkzaamheden opgepakt.
De veiligheidsregio heeft schriftelijk
vergaderd over de jaarstukken. Deze
worden voor consultatie aan de raden
aangeboden. consultatie
Ook de vergaderingen van de U10
vinden schriftelijk plaats.
De burgemeester meldt dat hij positief
heeft gereageerd in de regiegroep AM
op de jaarstukken van AM en deze
worden binnenkort aan het college
aangeboden.
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Collegebezoeken week 15 16
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009

Informatienota college
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Raadsvragen Seniorenpartij over de
beantwoording van vragen over het
Burgemeester Haitsmaplein
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van raadsvragen van de fractie van de
Seniorenpartij over het Burgemeester
Haitsmaplein conform bijgevoegde
Informatienota.
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Raadsinformatienota voortgang
Spoorboekje klimaatneutraal 2040.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de stand
van zaken betreffende de uitvoering van
het spoorboekje De Ronde Venen via
bijgevoegde raadsinformatienota.
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Motie Behoud Fietsbudget
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
gewijzigde Informatienota raad over de
motie Behoud Fietsbudget.
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Voortgangsrapportage nieuwbouw
Kindcentrum Hofland (stukken volgen)
Advies Sociaal Domein
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Schriftelijke vragen over het
Waverveense pad 21 te Waverveen van
Ronde Venen Belang.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatienota waarmee de
schriftelijke vragen van Ronde Venen
Belang over het Waverveense pad 21
te Waverveen worden beantwoord en
deze vervolgens te versturen naar de
raad.
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Uitstel invoeringsdatum Omgevingswet
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De raad te informeren over het uitstel
van de Omgevingswet en een eerste
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inzicht te geven in mogelijke
consequenties
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Regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo
tijdens coronamaatregelen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de acties
binnen de regionale inkoop Jeugdhulp
en Wmo in verband met het
coronavirus, zoals opgenomen in
bijlage a.
2. Rondom financiering van Jeugdhulp
en Wmo te besluiten:
a) geleverde Jeugdhulp en Wmoondersteuning te blijven betalen, ook
wanneer die een andere of beperkte
prestatie betreft;
b) zorgaanbieders de ruimte te geven
en hen te stimuleren om gegeven de
situatie creatief om te gaan met het
blijven leveren van de benodigde zorg;
c) op lokaal niveau (financiële)
maatregelen te treffen die aansluiten bij
het economische beleid dat zowel op
landelijk niveau als lokaal niveau wordt
gevormd vanwege de coronacrisis;
d) de bereidheid uit te spreken op
regionaal niveau afspraken te maken
met zorgorganisaties ter ondersteuning
van de bedrijfscontinuïteit.
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Informatiebrief COVID-19 virus, week15
(stukken volgen)
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande
informatienota aan de raad.
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Burgemeester besluitenlijst week 15
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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