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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 15
september 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 39

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 39

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 39

005

Mededelingen/Communicatie

De burgmeester meldt dat binnen de
provincie Utrecht wordt gewerkt aan
een “Utrechts aanbod”. Initiatiefnemer is
de provincie, de gemeenten Utrecht en
Amersfoort, samen met VNG Utrecht.
Het is de bedoeling om een inhoudelijke
document te maken dat gebruikt kan
worden richting het volgende kabinet.
Bedoeling is dat hierdoor zoveel
mogelijk steeds dezelfde boodschap
wordt uitgezonden door de grote steden
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en door de regio's (food valley, U16)
naar de lijsttrekkers bij de Tweede
Kamerverkiezingen, Utrechtse
Kamerleden, en ten behoeve van de
kabinetsformatie. In het document
komen zaken te staan, die voor een
deel voortkomen uit bestaande
documenten (REP etcetera). Het gaat
over onze regio te beiden heeft én wat
daarvoor nodig is van de Rijksoverheid.
De gemeenten ontvangen circa 8
oktober een concept document. Op het
VNG Utrecht congres op 20 november
wordt het definitieve document
gepresenteerd.
Er heeft een overleg plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van de acht
organisatiecomités van de
Sinterklaasintochten binnen onze
gemeente. De burgemeester geeft aan
dat is gesproken over de mogelijkheid
om desgewenst aangepaste ‘intochten’
te organiseren, wanneer ze voldoen
aan de eisen die gesteld worden aan
evenementen ivm het Coronavirus. Dit
houdt in dat er geen gebruikelijke
intochten (ontvangst van Sint op een
centrale plek met veel mensen) zullen
plaatsvinden. Er wordt creatief
nagedacht over andere vormen.
Daarnaast is aangegeven dat wanneer
er sprake is van een andersoortige
‘intocht’, waarbij sprake is van een
diversiteit aan pieten of roetveeg pieten,
de burgemeester of een loco-
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burgemeester bereid is om Sinterklaas
welkom te heten.
Wethouder Kroon heeft een bezoek
gebracht aan de tennisvereniging
Vinkeveen. Er is gesproken over de
Padelbaan, het sportpark en het 500e
lid van de vereniging.
Wethouder Kroon heeft een
werkbezoek gebracht aan het bedrijf
Ringeling. Een ondernemer die
als toeleverancier functioneert op het
gebied van machinebouw, en beschikt
over de modernste machines beschikt
voor CNC-draaien, frezen,
automatendraaien.
Wethouder Kroon en wethouder
Schuurs hebben gesproken over
diverse onderwerpen met de
ondernemersvereniging Vinkeveen.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
verdiepende sessie van de REP over
het aantal woningen en mobiliteit voor
de komende jaren.
Wethouder Kroon heeft de Nationale
sportweek geopend, waarbij een vlag is
gehesen. Er heeft een warming up met
kinderen plaatsgevonden waarbij de
buurtsportcoaches aanwezig waren.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij een dialoogsessie van IVI
(inwoners voor inwoners) over de nut
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en noodzaak van een
inwonersbeweging. In een gezelschap
van 6 mensen is hier over gesproken.
Wethouder Schuurs heeft met
bestuurders van Utrecht West
gesproken over de vernieuwing van
doelgroepenvervoer. Ook de relatie met
de veranderingen in het Openbaar
Vervoer (OV) en het aanvullend OV is
hierbij van belang.
Burgemeester Divendal en wethouder
Schuurs (deels) hebben deelgenomen
aan de digitale bijeenkomst van de
M50.
Wethouder Hagen heeft de petitie tegen
het initiatief Veenergie in ontvangst
genomen.
Wethouder Hagen was aanwezig bij de
ondertekening van de overeenkomst
tussen de bibliotheek en de basisschool
de Fontein in Mijdrecht.
Wethouder Hagen en Kroon hebben
gesproken met een aantal inwoners in
Abcoude over de ontwikkeling van een
multifunctioneel sportveld in
samenwerking met de Cruijf foundation.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
Abcoude Groen, over verbeteringen in
het openbaar groen en samenwerking
met de gemeente.
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Wethouder Hagen heeft de petitie van
spaar het Gein Tegen windturbines in
het Gein gebied in ontvangst genomen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 39 40

009

Informatienota college

010

Raadsvragen fractie CDA over de
grondtransporten in onze gemeente
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
het CDA en bijgevoegde informatienota
aan de raad te verzenden.
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Burgemeester besluitenlijst week 39

De burgemeester besluit wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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