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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 23 juni
2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 27

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 27

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 27

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouders Kroon en Schuurs hebben
overleg gehad met de
ondernemersvereniging Vinkeveen. Er
is o.a. gesproken over de gevolgen van
Corona, de N201, het bestemmingsplan
en Marickenland.
Wethouder Schuurs heeft bestuurlijk
overleg gehad met Arbeidsmarktregio
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Groot Amsterdam over de start van het
regionaal Werkcentrum.
Er is weer Bestuurlijk Overleg N201
geweest waar wethouder Schuurs aan
deel heeft genomen. Gesproken is over
de varianten De verdiepte aanleg bij
Vinkeveen is nog een variant. In de
komende tijd zal blijken of dit nog een
voorkeursvariant kan worden.
De gemeentesecretaris heeft vorige
week het jaarlijkse gesprek gehad met
de directeur en accountmanager van
Stichting Rijk. Gesproken is onder meer
over de jaarrekening, begroting en de
bezuinigingsopgaven.
De gemeentesecretaris koppelt terug
over de uitslag van de stemming ten
aanzien van de digitale ALV van de
VNG.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met Hanke Bruins Slot
over de voortgang op het dossier
diffuse bodemverontreiniging lood in
bodem. De samenwerking verloopt
voorspoedig.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

De gezamenlijke DB’s van het
recreatieschap SGL en het
Plassenschap Loosdrecht hebben het
rapport van Berenschot vastgesteld.
Deze week wordt er een

2

aanbiedingsbrief bij gemaakt zodat
deze voor 8 juli bij de deelnemers is.
008

Collegebezoeken week

009

Informatienota college

10

AVU conceptjaarrekening 2019 en de
ontwerpbegroting 2021
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgevoegde
gewijzigde informatienota te informeren
over het voornemen om in te stemmen
met de ontwerpbegroting 2021 van de
AVU en de concept jaarrekening 2019
voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen omtrent
de ontwerpbegroting 2020 van de AVU
en in te stemmen met de bijgevoegde
conceptbrief aan de AVU;
3. De concept jaarrekening 2019 voor
kennisgeving aan te nemen.

11

Informatienota aan de raad over stand
van zaken bestemmingsplan
Plassengebied
Advies Ruimte

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

12

Vaststellen subsidie
Bedrijveninvesteringszone (BI-zone)
Centrum Mijdrecht 2019
Advies Ruimte

Het college besluit:
1 In overeenstemming met de
Uitvoeringsovereenkomst BI-zone
Centrum Mijdrecht in te stemmen met
de financiële verantwoording van de
Stichting Koopcentrum Mijdrecht over
2019.
2
a. De subsidie voor de BI-zone Centrum
Mijdrecht voor 2019 op basis van de
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gegevens uit onze administratie voor
2019 vast te stellen op: € 82.391,80.
b. De perceptiekosten voor de BI-zone
Centrum Mijdrecht voor 2019 op basis
van de gegevens uit onze administratie
voor 2019 vast te stellen op: €2.492,36.
13

Burgemeester besluitenlijst week 27

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 07 juli 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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