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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 06
oktober 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 42

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 42

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 42

005

Mededelingen/Communicatie

Burgemeester Divendal en wethouder
Schuurs hebben overleg gehad met de
heer de Rijk over het afzetten van een
deel van het Bellopad. Hier zijn goede
afspraken over gemaakt. Ook de
gemeente moet een aantal zaken
uitzoeken, met name rond
aansprakelijkheid.
Wethouder Schuurs heeft overleg
gehad met Alzheimer Nederland
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Netwerk dementie regio West-Utrecht
over onze activiteiten rond het thema
dementie. De coördinator vanuit
Tympaan de Baat was hier ook bij
aanwezig. Het Netwerk is erg
enthousiast over onze acties ook
gedurende de Corona tijd. Ze zouden
liever nog iets meer uniformiteit zien
met hun activiteiten. Dat vinden we niet
op alle fronten nodig. We willen de
aanwezige energie goed benutten.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan de bestuurdersconferentie van de
GGDrU, deze was digitaal en daardoor
erg ingekort. Toch was het nuttig om en
aantal thema's door te nemen. Ook was
er weer een update over Corona en de
werkzaamheden van de GGD hierbij.
Wethouder Schuurs heeft het AB van
Stichtse Groenlanden voorgezeten. De
begroting 2021 en de jaarrekening 2019
zijn besproken en de stand van zaken
van het ontwikkeltraject.
Wethouder Kroon heeft samen met de
dochters van Chris Gispen de onthulling
van het bord van Chris Gispen bij De
Trekvogel gedaan. Het voormalige
schoolplein is vernoemd naar de vorige
overleden voorzitter van 't Anker, medeinitiatiefnemer van de totstandkoming
van het initiatief bij De Trekvogel.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen
aan de provinciale najaarsvergadering
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over het Provinciebreed
samenwerkingsoverleg VTH over
consequenties omgevingswet en
recreatieparken.
Wethouder Kroon heeft maandag
deelgenomen aan regionale
bijeenkomst met de provincie Utrecht,
waarin gesproken is over de
sportuitdagingen en de sportambities op
basis van het lokaal sportakkoord van
de gemeentes en de provincie.
Wethouders Hagen en Kroon hebben
deelgenomen aan de eerste
Bestuurlijke bijeenkomst Regionale
Veenweiden Strategie (RVS) over
bodemdaling en duurzaamheid.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

De burgemeester geeft aan dat er een
informatienota in voorbereiding is over
de u10, om de ontwikkelingen kort te
schetsen in aanloop naar de
gesprekken over toetreding.
De loco secretaris koppelt terug uit
overleg met Stichting Rijk waar
gesproken is over de
begrotingssystematiek en de
uittredingsregeling.

008

Collegebezoeken week 42 43

009

Informatienota college
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010

Verordening jeugdhulp De Ronde Venen
2020.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De Verordening jeugdhulp De Ronde
Venen 2020 ter besluitvorming
gewijzigd voor te leggen aan de
gemeenteraad.
2. Het advies van het
Participatieplatform Sociaal Domein en
de Jongerenadviescommissie voor
kennisgeving aan te nemen en hen per
brief te informeren over de wijze waarop
het advies is verwerkt.

011

Verordening maatschappelijke
ondersteuning De Ronde Venen 2020.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De Verordening maatschappelijke
ondersteuning De Ronde Venen 2020
ter besluitvorming gewijzigd voor te
leggen aan de gemeenteraad.
2. Het advies van het
participatieplatform Sociaal Domein
voor kennisgeving aan te nemen en hen
per brief te informeren over de wijze
waarop het advies is verwerkt.

012

Zienswijze ontwerp Provinciale
Omgevingsvisie en (interim) Verordening
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
zienswijze op de ontwerp Provinciale
Omgevingsvisie en (interim)
Verordening
2. De raad te informeren met
bijgevoegde infonota

013

2e bestuursrapportage 2020
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde
2e Bestuursrapportage waaronder:
a. De voortgang op de acties uit de
programmabegroting 2020;
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b. De ingeschatte kosten gerelateerd
aan de Corona crisis van € 398.000 ten
laste te brengen van het
begrotingsresultaat; waarvan een
reservering van € 284.000 voor nog op
te vangen corona kosten;
c. Het te verwachten nadelig financieel
begrotingsresultaat van € 1.926.000;
d. De te verwachten ontwikkeling van
de algemene reserve in 2020;
e. Een technische verschuiving tussen
ingeleend personeel op programma
naar ingeleend personeel op inhuur en
tussen de materiële budgetten en de
capaciteitskosten;
f. Een bijstelling van de investeringen;
g. De ICT rapportage (bijlage)
2. De 2e bestuursrapportage gewijzgid
vast te stellen waaronder:
a. De financiële mutaties in de baten en
de lasten voor een totaalbedrag van €
496.000 en de inzet van de algemene
reserve voor een bedrag van € 221.000
euro ten behoeve van incidentele baten
en lasten;
b. Het totaal aan financiële mutaties
onder 2a) voor een bedrag van €
275.000 als begrotingswijziging aan de
raad voor te leggen;
c. In te stemmen met het raadsvoorstel
en deze voor te leggen aan de
gemeenteraad.
014

Implementatie Basisregistratie
Ondergronden

Het college besluit:
1. In te stemmen met implementatie van
de basisregistratie ondergronden

5

Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

2. De implementatiekosten ten laste
brengen van het budget wegen.

015

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)Werkkostenregeling
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. Onder voorbehoud van instemming
van de ondernemingsraad in te
stemmen om de volgende
vergoedingen en verstrekkingen danwel
regelingen inhoudende vergoedingen
en verstrekkingen aan te wijzen voor de
werkkostenregeling ten behoeve van de
Wsw-medewerkers:
- Lief- en leedregeling;
- Bedrijfsfitness;
- Fietsplan;
- Beleid ten aanzien van bekeuringen
tijdens dienstreizen;
- Beleid Reiskosten en dienstreizen;
- Regeling uitwisseling vergoeding
woon-werkverkeer;
- Kostenvergoedingen op grond van de
cao SW;
- Kerstpakketten.
2. Onder voorbehoud van instemming
van de ondernemingsraad in te
stemmen om het wettelijk toegestane
percentage van de fiscale loonsom van
de Wsw-medewerkers te reserveren
voor toepassing van de
werkkostenregeling voor Wswmedewerkers.

016

Gedoogbeschikking tijdelijke uitbreiding
en overkapping terrassen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Gedoogbeschikking uitbreiding
terrassen en bijhorende richtlijn te
verlengen tot 1 april 2021.
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2. Overkappingen op reguliere
terrassen, onder voorwaarden, te
gedogen van 1 november 2020 tot 1
april 2021.
3. De richtlijn voor uitbreiding van
terrassen ook te laten gelden voor de
overkapte terrassen tot 1 april 2021.
017

Zienswijze (ontwerp)kadernota 2022
Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna:
ODRU).
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijzigd voor te stellen in te
stemmen met de zienswijze op de
(ontwerp)kadernota 2022 van de
ODRU, conform de concept
zienswijzebrief.

018

Vragen over OZB agrarische bedrijven
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
informatienota aan de raad.

019

Burgemeester besluitenlijst week

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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