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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 26 mei
2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 23

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 23

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 23

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij het bestuurlijk overleg van
Groenwest en de
verhuurdersvereniging van Groenwest.
Wethouder Kroon heeft overleg gehad
met Homan Elektrotechniek.
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Wethouder Kroon heeft bestuurlijk
overleg gehad met de VIB en het
bestuur van de VIB.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen
aan het bestuurlijk overleg
gebiedscommissie Utrecht-West over
de aangepaste financieringsstroom.
Wethouder Kroon heeft een
kennismakingsoverleg gehad met de
directeur van Optisport Nederland bij
Optisport De Ronde Venen.
Wethouder Schuurs heeft overleg
gehad met het participatiesplatform
over onder andere de wachtlijsten van
de huiselijke hulp.
Wethouder Schuurs heeft een positief
kennismakingsgesprek gehad met
Talitha de Haas, de ARBO-arts.
Wethouder Schuurs heeft overleg
gehad met Gedeputeerde Schaddelee
over de weg in Vinkeveen.
Wethouder Hagen heeft samen met
wethouder Kroon gesproken met de
CEO van Stedin Marc van der Linden
over het bezwaar dat nu voorligt over
de mogelijke uitbreiding van een
transformator station. Wethouder
Hagen heeft dringend verzocht om de
samenwerking tussen de netbeheerders
Leander en Stedin goed neer te zetten,
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omdat dit essentieel is voor de opwek
van duurzame energie.
Wethouder Hagen heeft naar aanleiding
van het overleg met verschillende
ouders, overleg gehad met mevrouw
van Houwelingen over de huisvesting
van obs De Pijlstaart in het Veen
Landen College in Vinkeveen.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het Bestuurlijk Overleg Water
(BOWA), waarin voorgesproken is over
actuele aandachtspunten zoals
klimaatadaptatie en droogte.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het gezamenlijk overleg over het
hinderreductieplan van Schiphol met de
gedeputeerde de Zoete (Provincie ZuidHolland) en gedeputeerde van
Muilekom (Utrecht), de heer Benschop
(Schiphol Group) en
Luchtverkeersleiding Nederland.
Gesproken is over de maatregelen, het
gecontroleerde herstel van het aantal
vluchten. Wethouder Hagen heeft
verzocht het herstel niet tot 540.000
vluchten te brengen, maar bij 400.000
vluchten (waar een natuurvergunning
voor is) opnieuw te bezien wat een
gepast aantal is voor de toekomst.
Burgemeester Divendal en
gemeentesecretaris Schreurs doen
verslag van de stuurgroep
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gemeentehuis waar een presentatie is
gegeven over mogelijke scenario’s.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

De gemeentesecretaris heeft
morgenmiddag een netwerkdirectie van
de U10 over de volgende fase van
samenwerking en het runnen van de
organisatie tijdens Corona.
De gemeentesecretaris heeft
morgenochtend een bespreking met de
gemeentesecretarissen van IJsselstein
en Montfoort over de ODRU.

008

Collegebezoeken week 23 24

009

Informatienota college: Jaarrapport
Gegevensbescherming 2019

010

Raadsinformatienota Overbrugging
inkooptraject jeugdhulp en Wmo
Advies Team Informatie & Monitoring
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Het college besluit:
1 In te stemmen met wijziging van de
inkoopopdracht Jeugdhulp en Wmo
zoals deze bij besluit van 21 januari
2020 is vastgesteld in die zin dat
Jeugdhulp en Wmo wordt ingekocht per
1 januari 2022 in plaats van 1 januari
2021.
2 In te stemmen met het afsluiten van
overbruggingscontracten, gebaseerd op
de huidige contractafspraken, voor de
periode van één jaar.
3 De raad via bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota op de hoogte te
stellen van de voortgang rondom de
inkoop Jeugdhulp en Wmo 2021.

4 Het Mandaat- en volmachtbesluit
overbrugging inkoop jeugdhulp en Wmo
2021 vast te stellen zoals opgenomen
in bijlage a, voor zover het de
bevoegdheden van het college betreft.
011

Uitvoeringsplan aanpak bestaande
bebouwing Plassengebied
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de offerte uitvraag
voor het uitvoeringsplan aanpak
bestaande bebouwing plassengebied;
2. In te stemmen met het opvragen van
offertes aan tenminste drie partijen voor
het opstellen van het uitvoeringsplan.

012

Informatiebrief COVID-19 virus, week 23
Advies Sociaal Domein

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

013

Burgemeester besluitenlijst week 23

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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