Vergadering van B en W
DATUM
TIJD
PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

08/09/2020
9:30 uur
kamer 3
Lilian Schreurs
Ilona Verheul
voltallige college

BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 01
september 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 37

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 37

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 37

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij de bekerwedstrijd van Argon-CSW.
Complimenten voor beide verenigingen
voor de organisatie.
Wethouwer Kroon heeft een
constructief overleg gehad met het
Inwonerscollectief (IVI) omtrent wonen.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
besloten raadsbijeenkomst over
1

lopende projecten. Het was een goede
bijeenkomst.
Wethouder Kroon heeft gesproken met
BPD en Blauwhoed over het
bestemmingsplan.
Wethouder Kroon heeft een afspraak
gehad met Haydee op het veld van
Amstelland Meerlanden over de
grensoverschrijdende economische
samenwerking in AM regio.
Wethouder Kroon heeft gesproken met
Jansen de Jong over de kavels van
Land van Winkel.
Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij de Bestuurlijke werksessie van het
Ruimtelijk Economisch Programma
(REP). Bij de provincie wordt
aangegeven dat wij als gemeente willen
deelnemen om te onderzoeken of bij de
3 beoogde locaties verdichting mogelijk
is.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij een dialoogsessie van
Stichtse GroenLanden (SGL). Daarin is
gesproken over de 2e stap van het
Berenschot rapport, het formuleren van
de gezamenlijke uitgangspunten voor
de samenwerking. Kort samengevat is
er over gesproken dat er een
toekomstbestendige oplossing gezocht
moet worden. waarin we oog hebben
voor een meer eenvoudige vorm van
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beheer, onderhoud en toezicht. Het
onderwerp recreatie en groen wordt op
meerdere tafels in de provincie
besproken en de vraag is of dit ook niet
eenvoudiger kan. Later vorige week
heeft het recreatieschap Loosdrecht
een soortgelijke bijeenkomst gehad. De
resultaten daarvan volgen nog.
Wethouder Schuurs heeft een gesprek
gehad met het bestuur van OBV over
ouderen in Abcoude en Baambrugge en
hun werkzaamheden en de
samenwerking met de gemeente.
Wethouder Hagen was aanwezig bij
een presentatie van een Stikstof
initiatief van agrariërs, waarbij
verschillende bestuurders uit Zuid
Holland en Utrecht aanwezig waren.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de BRS, gesproken is onder meer
over de huidige inzet van de BRS.
De burgemeester meldt dat aanstaande
zaterdag de opening van de
tentoonstelling In Vinkeveen over de 2e
Wereldoorlog.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 37 38
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009

Informatienota college

010

Informatienota raadsvragen
Seniorenpartij over luchtkwaliteit scholen,
verpleeghuizen en verzorgings-huizen in
De Ronde Venen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de informatienota
en deze ter kennis van de raad te
brengen.

011

Informeren van de raad over de gevolgen
van de corona-pandemie voor de
sportverenigingen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Instemmen met het informeren van
de raad over de gevolgen van de
coronacrisis voor sportverenigingen
middels een informatienota.

012

Raadsvragen fracties Ronde Venen
Belang, Seniorenpartij en VVD over Motie
Prio 1 voor veilige
voetgangersoversteekplaatsen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
beantwoording van de raadsvragen van
de fracties Ronde Venen Belang,
Seniorenpartij en VVD over de Motie
Prio 1 voor veilige
voetgangersoversteekplaatsen conform
bijgevoegde Informatienota Raad.

013

Raadsinformatienota Ruiming particuliere
en algemene graven waarvan de
grafrechten verlopen zijn.
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ruiming van
particuliere en algemene graven in het
najaar van 2020 waarvan de
uitgiftetermijnen verlopen zijn.
2. De raad via bijgevoegde
informatienota te informeren over het
ruimen van de graven.

014

Ontwerpbesluit voor het realiseren van
een waterkwaliteitsscherm in de Geer bij
de Oudhuijzersluis ter hoogte van
Wilnisse Zuwe 60 te Wilnis
Advies Plannen & Vergunningen

Het college besluit:
1. De ontwerp-omgevingsvergunning
“Waterkwaliteitsscherm de Geer” voor
een periode van zes weken ter inzage
leggen.
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015

Burgemeester besluitenlijst week

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal

5

