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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 28 april De besluiten worden ongewijzigd
2020
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 20

003

Mandatenlijst week 20

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 20

De spoedparafenbesluiten wordt
vastgesteld met de volgende
onderwerpen:
Financiële ondersteuning lokale
ondernemer Wmo ten tijde van
coronacrisis.
Gewijzigd raadsvoorstel
Uitwerking aanpassing
verkeersstructuur (Centrumplan)
Vinkeveen
Vervanging meubilair en
vloerbedekking raadzaal.
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Praktische invulling goed
werkgeverschap tijdens Corona

005

Mededelingen

Het college heeft gezien alle
onzekerheden, besloten dat per 1 mei
alle aanvragen voor nieuwe of
verlenging van inhuur en het uitzetten
van vacatures via een collegebesluit
lopen. Het college besluit daarmee om
het DMT opdracht te geven om geen
mandaat uit te oefenen.
De collegeleden hebben zoals
afgesproken ter gelegenheid van de
dodenherdenking op 4 mei overdag
samen met vertegenwoordigers van de
4/5 mei comités in de verschillende
dorpen kransen gelegd. Deze
bijzondere manier van herdenken,
zonder publieke bijeenkomst, is online
en via RTV Ronde Venen gedeeld.
Wethouder Hagen heeft kennisgemaakt
met stadsdeel bestuurder De Jager uit
Zuid-Oost Amsterdam en heeft de
bestuurder verzocht bestuurlijk met
elkaar op te trekken bij de
energietransitie en de RES.
Wethouder Hagen heeft voorgelezen uit
het boek “Wij gaan op Berenjacht” voor
alle kinderen in de Ronde Venen, te
zien op het social media kanaal van De
Ronde Venen.
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Wethouder Hagen heeft gesproken met
wethouder Veeneklaas (Stichtse Vecht)
over een gezamenlijke jeugdvisie voor
de regio Utrecht West.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het bestuurlijk overleg RBL waar
gesproken is over de preventieve
prikactie bij de voorjaarsvakantie gericht
op luxeverzuim en de thuiszitters
gedurende de afgelopen weken.
Wethouder Kroon heeft dinsdag 28 april
overleg gehad met directeur bedrijven
van de Rabobank, de heer Edwin
Brasker. In dit overleg zijn zaken
besproken omtrent het verstrekken van
kredieten, uitstel van betalingen,
afstorten van geld etc.
Wethouder Kroon heeft overleg gehad
met wethouder Ellerhuizen van
Nieuwkoop. Hierbij is gesproken over
permanente bewoningen en de
samenwerking op dat dossier met het
Rijk en de beide provincies.
Wethouder Kroon heeft woensdag 29
april samen met de voorzitter van
Hockey Vereniging Mijdrecht,
symbolisch het bord met daarop de
veiligheidsmaatregelen omtrent ‘veilig
buitensporten in corona-tijd’
opgehangen. In dat betreffende
weekend zijn er ruim 50
veiligheidsplannen getoetst voor de
buitensport.
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Wethouder Kroon heeft donderdag 30
april overleg gehad met Verwelius
omtrent de laatste deelfases in
Marickenland I. Hierbij is gesproken
over de mogelijkheden om versneld te
bouwen en dergelijke.
Wethouder Kroon en Hagen hebben
donderdag 30 april een gezamenlijk
overleg gehad met de provincie Utrecht
omtrent bodemdaling
Veenweidegebieden. Hierbij
aangegeven dat we nauw betrokken
willen zijn bij dit project, aangezien een
groot aantal gebieden van onze
gemeente zich hierin bevindt.
Wethouder Kroon heeft vrijdag 1 mei
overleg gehad met De Rondeveense
Ondernemers. Een overleg structuur
met alle ondernemersverenigingen. In
dit overleg is gesproken over de
effecten, zorgen en consequenties
omtrent het coronavirus. Afgesproken
is om vanaf volgende week een online
corona spreekuur te houden voor
ondernemers. Waarbij ideeën met
elkaar uitgewisseld kunnen worden.
Wethouder Kroon heeft woensdag 6
mei overleg gehad met de voorzitter
van wijkcomite Amstelhoek, Maaike
Kerstens. Hierbij is gesproken over
diverse bouwontwikkelingen in het dorp
en de rol & verwachtingen van het
wijkcomité daarin.
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Wethouder Kroon heeft bij diverse
sportverenigingen bezoeken gebracht
(Dansschool Nicole, Sportschool
Suppan, Tennisvereniging De Ronde
Venen) om te kijken hoe het sporten is
georganiseerd en in gesprek te blijven
met onderwerpen waar verenigingen op
dit moment tegenaanlopen.
Wethouder Kroon heeft afgelopen
donderdagavond, 7 mei, een online
spreekuur gehad met ongeveer 30
ondernemers omtrent corona en de
invloed op hun bedrijfsvoeringen
daarvan. Veel verschillende
invalshoeken en creatieve ideeën
kwamen daarin naar voren. Het idee is
om dit voorlopig wekelijks te
organiseren.
Vanuit zijn functie als voorzitter van de
VNG Utrecht, maakt burgemeester
Divendal (samen met de andere
provinciale voorzitters) deel uit van de
meedenkgroep t.b.v. de bestuurlijke
klankbordgroep transitiefase corona van
de landelijke VNG. Deze groep is
samengesteld uit leden van het VG
bestuur, de voorzitters van de
betrokken VNG commissies en
vertegenwoordigers van G40, P10 en
M50, en heeft geen eigen formele
bevoegdheden. Bedoeling is om in de
transitiefase en (weder)opbouwfase
gemeenten te vertegenwoordigen,
bijeen te brengen, te ondersteunen en
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te adviseren. Gaat onder andere over
de afstemming over de
belangenbehartiging richting rijk.
De gezamenlijke zienswijze van de
gemeenten De Ronde Venen en
Stichtse Vecht op het
herindelingsvoorstel Weesp /
Amsterdam is beantwoord. Ook de
andere zienswijzen waren positief, er
worden geen wijzigingen op het voorstel
gedaan. Er is positief gereageerd om
vanuit de (nieuwe) gemeente
Amsterdam het gesprek aan te gaan
met DRV en SV over samenwerking
vanuit de Amsterdamse regio met de
aangrenzende Utrechtse gemeenten.
Met het Lokaal Overleg is afgesproken
dat de reiskosten per 1 juni vervallen
voor iedereen die nu thuiswerkt en daar
een thuiswerkvergoeding van 50 euro
voor in de plaats komt. Daarnaast
worden de regels voor IKB uitgebreid
met de mogelijkheid om een pc/laptop
aan te schaffen
.
Wethouder Schuurs heeft een gesprek
gehad met de heer van der Velden,
voorzitter van Ab-Art over de gevolgen
van de coronacrisis op het Piet
Mondriaantheater.
Wethouder Schuurs heeft het
maandelijks bijpraat moment gehad met
de directeur van Tympaan de Baat.
Onder andere gehad over het weer
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starten van de Servicepunten en ze zijn
bezig om iedereen die bij hun bekend
zijn als mantelzorger of anderszins als
mogelijke zorgvrager te bellen om te
vragen of er iets nodig is.
Wethouder Schuurs en
gemeentesecretaris Schreurs hebben
gesproken met de accountant, tot nu
toe ziet het er goed uit, er worden nog
een aantal controles gedaan de
komende tijd, de verwachting is dat het
gereed is voor de auditcommissie op 28
mei.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de heer Mager, bestuurder
Waterschap over het bestemmingsplan
Vinkeveense Plassen.
Wethouder Schuurs heeft over de
kwartaalresultaten van de bibliotheek
gesproken met de directeur en over de
gevolgen van Corona, ze gaan over 2
weken weer open met aangepaste
maatregelen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 20 21

009

Informatienota college

De gemeentesecretaris heeft met
collega gemeentesecretarissen een
bijeenkomst over de ODRU.
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- Voortgang proces vaststellen nieuwe
bestuursconvenant U10.
- Jaarverslag klachten 2019
Advies
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Regeling Inkomensondersteuning
chronisch zieken en gehandicapten
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De regeling Inkomensondersteuning
chronisch zieken en gehandicapten
(ICG) te continueren per 1 januari 2021.
2. De vergoeding vast te stellen op €
300 per jaar, met ingang van 1 januari
2021.
3. De voorwaarde ‘U heeft in 2013 een
tegemoetkoming van de WTCG
ontvangen’ te vervangen door: ‘U bent
chronisch ziek of gehandicapt’.
4. De raad gewijzigd te informeren
middels bijgaande informatienota.
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Rapport Recreatieve ontwikkeling van de
zandeilanden het Ontwikkelscenario voor
de Vinkeveense Plassen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport
‘Recreatieve ontwikkeling van de
zandeilanden: het Ontwikkelscenario’
van recreatieschap Stichtse
Groenlanden (SGL) en het door het
Dagelijks Bestuur (DB) gekozen
financiële scenario;
2. De voorgestelde maatregelen uit het
gekozen scenario integraal op te nemen
in het ontwerp bestemmingsplan
Plassengebied via
wijzigingsbevoegdheden, met het
voorbehoud dat de gemeenteraad daar
uiteindelijk bij vaststelling van het
bestemmingsplan definitief over beslist.
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3. De raad te informeren over de
ontvangst van het rapport ‘Recreatieve
ontwikkeling van de zandeilanden: het
Ontwikkelscenario’, de keuze voor het
financiële scenario en het
vervolgtraject.
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Beantwoording vragen seniorenpartij over
nutsleidingen in de gemeente
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De raad door de bijgevoegde
informatienota informeren over de
beantwoording van de vragen.
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Vragen Seniorenpartij betreffende
ontwikkelingen Coronacrisis
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande
gewijzigde raadsinformatienota en deze
door te sturen naar de raad.
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Voortgang Toezicht en handhaving
Vinkeveense Plassen 1e kwartaal 2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang
van het toezicht en handhaving op de
Vinkeveense Plassen over het eerste
kwartaal van 2020 zoals beschreven in
bijgevoegde informatienota
2. De raad te informeren met de
bijgevoegde informatienota
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Stand van zaken Schiphol.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgaande
informatienota informeren over de stand
van zaken inzake Schiphol.
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Raadsvoorstel verhogen budget
Starterslening
Advies Ruimte

Het college besluit:
De raad gewijzigd voor te stellen
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1. In te stemmen met het beschikbaar
stellen van € 250.000 ter verhoging van
het budget voor het verstrekken van
Startersleningen.
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Vaststellen uitvoeringsprogramma 2020
en jaarverslag 2019 Vergunningen
Toezicht en Handhaving gemeente De
Ronde Venen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bijgevoegd
uitvoeringsprogramma 2020 en
jaarverslag 2019 Vergunningen
Toezicht en Handhaving gemeente De
Ronde Venen vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren
middels bijgevoegde
raadsinformatienota.
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Ontwerpbegroting 2021 GGD regio
Utrecht
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel
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Informatiebrief COVID-19 virus, week 20
(stukken volgen)
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De informatiebrief aan de raadsleden
met betrekking tot het COVID-19 virus
vast te stellen.
2. De raad met bijgaande
informatienota raad te informeren.
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Burgemeester besluitenlijst week 20

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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