Vergadering van B en W
DATUM
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REGISTRATIE
NUMMER
SECRETARIS

14-01-2020
03

Lilian Schreurs

HAMERSTUKKENLIJST- OPENBAAR

01. Benoeming en ontslag lid commissie
bezwaarschriften
Advies DV

Het college besluit:
1.
Mevrouw mr. J.E. Koedood per 1
januari 2020 te benoemen als lid
van de commissie
bezwaarschriften voor de duur
van 4 jaar.
2.
De heer J. van de Velde per 7
augustus 2019 eervol ontslag te
verlenen als lid van de commissie
bezwaarschriften;

02. Verjaring en verkoop van (tuin)grond
naast en achter de Doddarslaan 12 te
Vinkeveen (perceel a en c)
Advies R

Het college besluit:
1. Het beroep dat mevrouw N. Schut,
wonend aan de Dodaarslaan 12 te
Vinkeveen op grond van
bevrijdende verjaring eigenaar is
geworden van een perceel
tuingrond gelegen achter de
Dodaarslaan 12 af te wijzen.
2. Te erkennen dat mevrouw Schut
op grond van verkrijgende verjaring
eigenaar is geworden van een
perceel tuingrond respectievelijk erf
gelegen naast de Dodaarslaan 12
te Vinkeveen.
3. In te stemmen met de inschrijving
van een afschrift van een daartoe
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4.

op te maken notariële
registerverklaring van verjaring in
de openbare registers van het
Kadaster.
In te stemmen met de verkoop en
levering aan mevrouw Schut van
een perceel tuingrond gelegen
achter de Dodaarslaan 12 te
Vinkeveen voor een koopprijs van
€ 3.625,00 kosten koper en verder
onder de condities en voorwaarden
als opgenomen in bijgevoegde
koopovereenkomst.

03. Verjaring van een percel tuingrond
achter/nabij de Dodaarslaan 12 te
Vinkeveen (perceel b)
Advies R

Het college besluit:
1. Te erkennen dat de heer en
mevrouw Hendrikx op grond van
bevrijdende verjaring eigenaar zijn
geworden van een perceel
tuingrond gelegen achter/nabij de
Dodaarslaan 12 te Vinkeveen;
2. In te stemmen met de inschrijving
van een afschrift van een daartoe
op de maken notariële
registerverklaring van verjaring op
de openbare registers van het
Kadaster;
3. Voor zover nodig en mogelijk
eventuele rechtshandeling van de
heer en mevrouw Hendrikx met
betrekking tot het perceel tuingrond
te bekrachtigen;
4. Een schadevergoeding ad
€ 18.690,00 te vorderen op grond
van onrechtmatige daad.

04. Voortzetting dienstverlening STichting

Het college besluit:
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Timon 1e kwartaal 2020 voor
Ouderschap na Scheiding
Advies SD

05. Geschillencommissie
Advies DV
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1. Met Stichting Timon de
Dienstverleningsovereenkomst
Timon Ouderschap Na
Scheiding 2020 aan te gaan van
1 januari 2020 tot 1 april 2020
(bijlage a.)
2. Met Stichting Timon de
Dienstverleningsovereenkomst
Timon jeugdhulp op het
VeenLanden College 2020 aan
te gaan van 1 januari 2020 tot 1
april 2020 (zie bijlage b.)
Het college besluit:
1. Het Reglement
geschillencommissie vast te
stellen en in werking te laten
treden per 1 januari 2020;
2. Een lokale geschillencommissie
in te stellen;
3. De heer A.G.J. Kwakkernaat
aan te wijzen als lid van de
geschillencommissie van
werkgeverszijde;
4. Het secretariaat van de
geschillencommissie te
beleggen bij de
beleidsmedewerker HR;
5. De vergoeding vast te stellen
op:
a. € 150,- per zitting voor
commissieleden;
b. € 190,- per zitting voor de
voorzitter;
c. en een reiskostenvergoeding
toe te kennen van € 0,37 per
kilometer.

06. Informatiebeveiligingsplan
Basisregistratie Personen (BRP) en
Waardedocumenten 2019
Advies DV

Het college besluit:
1. Het informatiebeveiligingsplan BRP
en Waardedocumenten 2019 met de
bijbehorende procedures en
rapportages vast te stellen voor zover
het zijn bevoegdheid betreft.

07. Benoeming en ontslag leden
Jongerenadviescommissie
Advies SD

Het college besluit:
1. De heer R.J.C. van der PouwKraan per 1 november 2019 te
benoemen als nieuw lid van de
Jongerenadviescommissie.
2. De heer Q.P. Limburg, mevrouw
M.A. van Schaik en mevrouw
S.J. Pijper per 1 november 2019
eervol te ontslaan als lid van de
Jongerenadviescommissie.

08. Verkoop perceel gelegen nabij
Tuinderslaantje 3 te Vinkeveen
Advies R

Het college besluit:
1. In te stemmen met de verkoop
van het perceel gemeentegrond
gelegen naast Tuinderslaantje 3
te Vinkeveen tegen een
koopsom van € 65.000,- kosten
koper;
2. In te stemmen met een
vergoeding voor het hekwerk ter
grootte van € 2.500,-

09. Samenwerkingsovereenkomst GGD regio Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de
Utrecht 2020
aanvullende werkzaamheden,
Advies SD
die de GGD regio Utrecht voor
en in opdracht van gemeente
De Ronde Venen uitvoert op het
domein Publieke Gezondheid in
2020.
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2. Hiervoor de
Samenwerkingsovereenkomst
2020 gemeente De Ronde
Venen aan te gaan.
10. Resultaten zelfevaluatie en ENSIA
Reisdocumenten en Basisregistratie
Personen (BRP)
Advies DV

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van beide
managementrapportages en
deze aan te bieden aan de
Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens en de
Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Kennis te nemen van de beide
verantwoordingsrapportages
ENISA en deze aan te bieden
aan de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens en de
Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Herontwikkeling locatie Kees Bonzaal
Advies R

Het college besluit:
1. De raad te informeren middels
bijgevoegde informatienota.

Secretaris, Lilian Schreurs
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