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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 02 junii De besluiten worden ongewijzigd
2020
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 24

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 24

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 24

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij de positieve start van de
klankbordgroep ontwikkeling Twistvliet.
De klankbordgroep wordt betrokken bij
de verdere ontwikkeling van de bouw.
Wethouder Kroon heeft een eerste
overleg met de bewonerscommissie
van de Kom gehad. Het was een goed
en constructief overleg.
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Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de Voedselbank over een aantal
zaken rond armoede en schulden die
verbeterd kunnen worden. Verder heeft
zij gesproken met een
ervaringsdeskundige op het gebied van
schulden. Volgende week is er met een
bredere groep een gesprek over de
schuldenproblematiek en de
verergering die wordt verwacht door de
Corona crisis.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met Kwadraad en hun situatie nu en de
verwachtingen voor de toekomst. Op dit
moment lukt het om zoveel mogelijk
diensten op afstand te verlenen.
Wethouder Schuurs heeft over
natuurvriendelijke oevers gesproken
met mensen van Recreatieschap
Midden Nederland (RMN). Ook voor
invulling van de natuur opgave, daar
lijkt niet heel veel ruimte. Er zal
ambtelijk met RMN en de Provincie nog
verder worden gekeken.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan bestuurlijk overleg t met
staatssecretaris van Ark over de
arbeidsmarkt en schuldhulpverlening.
Wethouder Hagen heeft overleg
gevoerd met wethouder Elkhuizen over
de duurzaamheidsopgave van beide
gemeenten en afgesproken is ruimtelijk
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gezamenlijk op te trekken in de
mogelijke realisatie van deze opgave.
De burgemeester heeft met 20 collega’s
uit de provincie Utrecht een brandbrief
gestuurd aan de minister van BZK over
de financiële positie van de gemeenten.
In een gezamenlijke brief roepen de 21
burgemeesters de ministers op om niet
alleen naar de verdeling te kijken, maar
ook naar de hoogte van het totale
bedrag in het Gemeentefonds: “Geef
ons voldoende middelen om onze
gemeenten vitaal te houden”. De brief
zal via de griffiebrief naar de raad gaan.
De burgmeester deelt mee dat in
overleg is besloten voor dit moment het
zogenoemde KernGBT (gemeentelijke
beleidsteam inzake de maatregelen
rond de Coronacrisis) niet meer bij
elkaar te laten komen. Het bespreken
van de situaties en de eventuele te
nemen maatregelen is ‘teruggebracht’
naar de reguliere plekken, zoals het
college en het DMT (de organisatie).
De burgemeester heeft een gesprek
gehad met de Commissaris van de
Koning. De CvdK maakt een ronde
langs alle burgemeesters om te
bespreken hoe de gemeenten
functioneren ten tijde van de
coronacrisis. Verder is onder andere
gesproken over een bezoek eind juni
van een aantal leden van gedeputeerde
staten aan onze gemeente.
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

De gemeentesecretaris meldt de stand
van zaken van het overleg met
Montfoort en IJsselstein over de ODRU.
Deze week vindt een vervolgoverleg
plaats.
De gemeentesecretaris is aanwezig
geweest bij de U10 netwerkdirectie
waar gesproken is over de
bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis
en hoe gemeenten de ondersteuning
van de U10 hebben georganiseerd.

008

Collegebezoeken week 24 25

009

Informatienota college

10

Beantwoording raadsvragen CDA-fractie
over verkeerssituatie De Hoef
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de CDA-fractie
over de verkeerssituatie in De Hoef
middels bijgevoegde gewijzigde
Informatienota raad.

11

Raadsinformatienota beantwoording
vragen stabiliteit Zandeilanden
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijzigd te informeren over
de antwoorden op raadsvragen van de
Seniorenpartij over de stabiliteit van de
Zandeilanden Vinkeveense Plassen.

12

Zienswijze begroting 2021 Kansis Groen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
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1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel Zienswijze begroting
2021 Kansis Groen.

13

Wet Inburgering
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1 In te stemmen met bijgevoegde
Bestuursovereenkomst asiel,
huisvesting en integratie nieuwkomers
regio Utrecht;
2 In te stemmen met het Plan van
aanpak asiel, huisvesting en integratie
nieuwkomers regio Utrecht;
3 De raad te informeren middels
bijgevoegde gewijzigde raadsbrief.

14

Informatiebrief COVID-19 virus, week 24
(stukken volgen)
Advies Sociaal Domein

15

Burgemeester besluitenlijst week 22

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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