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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 21
januari 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 05

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 05

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 05

005

Mededelingen

Wethouder Kroon was aanwezig bij de
feestelijke bijeenkomst van het slaan
van de eerste paal, voor het bouwen
van de 150 woningen in de Maricken.
Dinsdag heeft wethouder Kroon een
kennismakingsgesprek gehad met de
nieuwe voorzitter van het Dorpshuis
Baambrugge.
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Wethouder Kroon heeft gesproken met
de tennisverenigingen TVM en De
Ronde Venen omtrent het gebied bij de
Meijert.
In het kader van het voorleesontbijt
heeft woensdagochtend wethouder
Kroon bij het kinderdagverblijf Ministek
het prentenboek “Mopper eend”
voorgelezen.
Woensdagmiddag is wethouder Kroon
op werkbezoek geweest bij Héman
Horecaverhuur.
Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij een bijeenkomst van het Ministerie
van VWS over verduurzaming van
sport, bij Jumping Amsterdam.
Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij de nieuwjaarsborrel voor de
sportvereniging waar gewerkt is aan het
lokaal sportakkoord. Tevens zijn de
sportkantines 2019 in het zonnetje
gezet. Dit zijn vrijwilligers die veel voor
hun sportclub hebben betekent.
Vrijdag heeft wethouder Kroon de
feestelijke opening verricht van het 11e
Kees van Ankeren stoelhonkbaltoernooi
geopend in de sportkantine van Argon.
Wethouder Kroon heeft een goed
overleg gehad met Shopping Mijdrecht
over onder andere BIZ-gelden,
plantenbakken en evenementen.
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Vorige week dinsdag is wethouder
Schuurs aanwezig geweest bij een
conferentie over armoede en schulden.
Hierbij waren maatschappelijke
instellingen aanwezig.
Wethouder Schuurs heeft een
voorbereiding op de landelijk
Prokkelweek bijgewoond. Tijdens de
Prokkelweek in juni worden activiteiten
georganiseerd tussen gewone mensen
en mensen met een beperking. We
besluiten binnekort of we daar aan mee
gaan doen.
Afgelopen vrijdag is wethouder Schuurs
bij een symposium “Maatschappelijke
bibliotheek” in Den Haag geweest.
Wethouder Schuurs heeft een
bestuurlijk zorgaanbod Woerden
bijgewoond, waar gesproken is over de
spoedzorg. Verschillende instanties,
o.a. St. Antonius, Fundis, Careyn en
gemeente Woerden waren hierbij
aanwezig.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij de Raad van
Commissarissen Werkwijs.
De burgemeester heeft de gemeente
vertegenwoordigd bij het jubileum van
de Stichting Rijk, ons
gemeenschappelijke inkoopbureau.
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Het college blikt terug op de
verschillende bijeenkomsten van
Levenslicht. Dit waren indrukwekkende
bijeenkomsten waarin het mooi was dat
kinderen een belangrijke rol speelden.
De Abcouder IJsvereniging heeft ter
gelegenheid van het 125 jarig jubileum
uit handen van de burgemeester de
Koninklijke erepenning ontvangen.
De burgemeester heeft een aantal
medewerkers van de Metropoolregio
Amsterdam bijgepraat over
ontwikkelingen in de regio ten zuiden
van de MRA.
Namens de VNG Utrecht heeft de
burgemeester deelgenomen aan de
Provinciale Regietafel Schiphol. Hierin
wordt het proces besproken van de
gebiedsgerichte aanpak van de
stikstofproblematiek de provincie
Utrecht. Tevens wordt via de Regietafel
aangeven richting de Rijksoverheid
welke stappen nodig zijn.
Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met de besturen van de Hofland en
Eendracht over de ontwikkeling van het
Hofland complex, de te ontwikkelen
school in Hofland. Half februari komen
de besturen met de gemeente bij elkaar
om het programma van eisen op te
stellen. Met dit plan kan de school
ontwikkeld worden.

4

Wethouder Hagen heeft gesproken met
Eric de Haan over de activiteiten van de
bibliotheek voor het onderwijs.
Wethouder Hagen heeft de tweede druk
van het 50 dingen boek uitgedeeld in
het NME-centrum. Alle kinderen in
groep 3 in De Ronde Venen ontvangen
dit boek, dat kinderen uitdaagt
activiteiten te ondernemen in de natuur.
Speciale dank ging uit naar de
vrijwilligers, de sponsoren en de
initiatief nemer Dick Boogaard, die als
dank een erevermelding kreeg in het
boekje op pagina 35.
Wethouder Hagen heeft samen met
wethouder Schuurs deelgenomen aan
het PHO SD Utrecht West, waarin de
gezamenlijk inkoop is vastgesteld.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het overleg Cluster Groene hart ter
voorbereiding van de BRS vergadering
over Schiphol. Gesproken is over het
solidariteitsbeginsel, het belang van de
samenwerking in de BRS en het
uitrollen van een meetnetwerk in de
cluster Groene Hart gemeente.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met de directeur en
regiomanager Pieke Cieraad en Paul
Jansen van SAVE/Veilig thuis. Om er
voor te zorgen dat we meer aan de
voorkant kunnen sturen is naar
aanleiding van dit overleg afgesproken
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dat we starten met een pilot, waarbij
een SAVE medewerker aansluit bij het
kernteam. Op deze manier kunnen
kernteam medewerkers eerder SAVE
raadplegen, met de inzet dat zwaardere
zorg eerder wordt ondervangen.
Wethouder Hagen was aanwezig bij de
geslaagde open dag van RTV Ronde
Venen.
006

Bespreken Raadsvergadering

Het college blikt terug op de
voorbereidende bijeenkomst en
bespreekt de commissies en
raadsvergadering voor.

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Kroon neemt het onderdeel
klimaat van de bestuurstafel U10 van
wethouder Hagen over
Wethouders Schuurs en Hagen zijn bij
het PHO Sociaal Domein Utrecht West
geweest.

008

Collegebezoeken week 05 06

Woensdag 29 januari
Wethouder Kroon brengt een
bedrijfsbezoek aan Alpla Nederland
B.V., aanvang 14.30 uur in Mijdrecht.
Donderdag 30 januari
Burgemeester Divendal is aanwezig
tijdens de raadsvergadering bij het
afscheid van Frans Buijserd als
burgemeester van Nieuwkoop, 16.00
uur.
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Wethouder Schuurs neemt deel aan het
Kennisatelier Gezonde Leefomgeving,
17.00 uur in Utrecht.
Vrijdag 31 januari
Wethouder Hagen neemt deel aan de
Intervisiesessie Bergen NH, 12.00 uur.
Zaterdag 01 februari
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
opening van het Medisch Centrum
Vinkeveen, 14.00 uur.
Maandag 03 februari
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de Bestuurlijke bijeenkomst
bescherming van (toekomst)
werelderfgoed Hollandse Waterlinies,
13.00 uur in Utrecht.
Burgemeester Divendal en wethouders
Kroon en Hagen zijn aanwezig bij de
installatie van de nieuwe burgemeester
van Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn,
19.30 uur.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
bijeenkomst met minister De Jonge
over Toekomst ondersteuning en zorg,
16.00 uur in Utrecht.
Het college gaat kennismaken met het
Dagelijks Bestuur van het Waterschap
AGV, 13.00 uur in Amsterdam.
Dinsdag 04 februari
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Wethouder Kroon brengt een bezoek
i.h.k.v. op bezoek bij de sportclub aan
TV Wilnis, 19.00 uur.

009

Informatienota college

010

Veilig gebruik Suwinet-inkijk
Advies Sociaal Domein

011

Afronding voorkeursrecht Julianalaan 12a Het college besluit:
in Vinkeveen
1. Af te zien van aankoop van de
Advies Ruimte
percelen aan Julianalaan 12A te
Vinkeveen.
2. Verkoper schriftelijk op de hoogte te
stellen van dit besluit, waarmee verkoop
op de vrije markt kan plaatsvinden.
3. De aanwijzing van bedoelde percelen
(zie bijlage) in te trekken.

012

Reactie op concept ontwerp
Omgevingsvisie en verordening van de
provincie Utrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Middels bijgevoegde brief te
reageren op de concept ontwerp
Omgevingsvisie en verordening van de
provincie Utrecht.

013

Kaderbrief 2021 GGD regio Utrecht
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel over het indienen van een
zienswijze op de Kaderbrief 2021 GGD
regio Utrecht.

Het college besluit:
1. Het Beleid en procedures veilig
gebruik Suwinet inkijk 2019 2022 vast
te stellen.
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014

Omgevingsvergunning voor realisatie van
een supermarkt met parkeervoorziening
op de percelen Ondernemingsweg 9 (en
7) te Mijdrecht.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De aangevraagde
omgevingsvergunning voor een
supermarkt met parkeervoorziening op
de percelen Ondernemingsweg 9 (en 7)
te verlenen.
2. De raad te informeren middels
bijgevoegde raadsinformatienota.

015

Burgemeester besluitenlijst week 05

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 04 februari 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal

9

