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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 21 april De besluiten worden ongewijzigd
2020
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 18

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 18

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 18

005

Mededelingen

Het college heeft het zeer leuk
gevonden om bij raadsleden langs te
gaan om een tompouce te brengen en
de raadsleden in goede gezondheid
aan te treffen.
Wethouder Kroon heeft overleg gehad
met de ontwikkelaar over de voortgang
van Maricken fase 2.
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Wethouder Kroon heeft overleg gehad
met het dagelijks bestuur van de
gebiedscommissie Utrecht over het
stikstofdossier.
Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij een bijeenkomst waar gesproken is
over de applicatie voor toepasbare
regels voor de omgevingswet.
Wethouder Kroon meldt dat de
sportposters in verband met corona
gemaakt zijn en dat de brieven aan de
sportverenigingen verstuurd zijn.
Wethouder Schuurs heeft een
bijeenkomst gehad met de bestuurlijke
begeleidingsgroep Recreatieschap
Midden-Nederland over de voortgang.
Wethouder Schuurs heeft overleg
gehad met raad van Commissarissen
van Stichting Kansis en Kansis Groen.
Wethouder Schuurs heeft een
bestuurlijk overleg gehad met
gedeputeerde Van Essen over het
bestemmingsplan Vinkeveense plassen
en natuurcompensatie.
Wethouder Schuurs meldt dat zij de
raadsinformateurs heeft gesproken over
Stichtse Groenlanden.
Wethouder Schuurs heeft een extra
bestuurlijk overleg Groot Amsterdam in
verband met de coronacrisis, waar
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gesproken is over projecten ombuigen
om in te kunnen spelen op de
werkloosheid.
Wethouder Hagen heeft met het
Jongerenwerk vanuit Tympaan de Baat
drie jongeren in het zonnetje gezet. Zij
hadden meegedaan aan een wedstrijd
om anderen te attenderen op de
gebruiksadviezen om verspreiding van
Corona tegen te gaan.
Wethouder Hagen heeft overleg
gevoerd met Wethouder Veneklaas
(Stichtse Vecht) over de inkoop
strategie jeugd en het uitwerken van
een regionale jeugdvisie.
Burgemeester Divendal meldt de stand
van zaken rondom de coronacrisis.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Donderdag heeft wethouder Kroon de
bestuurstafel U10 over economische
positionering en koppeling gezond
stedelijk leven bijgewoond.
De gemeentesecretaris heeft overleg
gehad met de gemeenten Montfoort en
IJsselstein over de ODRU.

008

Collegebezoeken week 18 19

009

Informatienota college
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10

Pilot Omgevingsvisie Bedrijventerrein
Mijdrecht/Voorbancken en uitbreiding
bedrijventerrein Mijdrecht.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijzigd voor te stellen Het
Oogstdocument vast te stellen als
uitgangspunt voor de Omgevingsvisie
en uitvoeringsprogramma
Bedrijventerrein Mijdrecht.
2. De raad voor te stellen in te zetten op
het faciliteren van ondernemers in de
ruimtebehoefte door een combinatie
van;
1) kwaliteitsverbetering en intensivering
van ruimtegebruik op de bestaande
terreinen en;
2) aanleg van 12 hectare netto nieuw
bedrijventerreinareaal grenzend aan de
noord- en/of de oostzijde van
Bedrijventerrein Mijdrecht.
3. De Raad voor te stellen af te zien van
Blueport Amstelhoek als toekomstige
bedrijventerreinlocatie.
4. De Raad voor te stellen de Memo
Voorbancken vast te stellen als
uitgangspunt voor de Omgevingsvisie
voor Voorbancken.
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Parkeervisie Abcoude – stand van zaken
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van
zaken van de Parkeervisie Abcoude;
2. Bijgevoegde gewijzigde stukken
(informatienota en Parkeervisie) naar
de raad te sturen.
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Onderzoek in het kader van artikel 213a
Gemeentewet met betrekking tot
gladheidsbestrijding.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het
onderzoeksrapport omtrent de
doelmatigheid en doeltreffendheid bij
gladheidsbestrijding dat op grond van
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artikel 213a Gemeentewet heeft
plaatsgevonden.
2. In te stemmen met de aanbevelingen
uit het onderzoeksrapport en deze op te
volgen.
3. De raad door middel van bijgevoegde
gewijzigde informatienota te informeren
over het onderzoeksrapport.
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Voorlopige Jaarstukken 2019, ontwerpbegroting 2021 / geactualiseerde
begroting 2020 Veiligheidsregio Utrecht
(VRU).
Advies Concernstaf

Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1 Geen zienswijze in te dienen bij het
dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Utrecht op de:
a. Voorlopige Jaarstukken 2019;
b. Ontwerp-begroting 2021 /
geactualiseerde begroting 2020
Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2 Dit door middel van bijgevoegde
concept-brief aan de VRU kenbaar te
maken.

14

Vragen CU-SGP over het initiatief voor
480 tijdelijke woningen nabij
Veenweidebad
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren via
bijgevoegde raadsinformatienota.

15

Jaarstukken 2019 Omgevingsdienst
Regio Utrecht (hierna: ODRU) ter
kennisname, en zienswijze 2e ontwerpbegrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 ODRU.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad de jaarstukken 2019 ODRU
ter kennisneming toe te sturen;
2. De raad gewijzigd voor te stellen in te
stemmen met de zienswijze op de 2e
ontwerp-begrotingswijziging 2019 en de
ontwerp-begroting 2021 van de ODRU,
conform de concept zienswijzebrief.
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16

Informatiebrief COVID-19 virus, week 18
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren via
bijgevoegde raadsinformatienota.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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