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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 22
september 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 40

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 40

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 40

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Hagen en burgemeester
Divendal zijn op bezoek geweest op het
Veenlandencollege en hebben daar
gesproken met de directie. Naast de
reguliere onderwijs gerelateerde
onderwerpen is onder andere
gesproken over aanpak van het VLC bij
het naleven van de coronaregels.
Vanuit de gemeente is waardering
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uitgesproken voor de zorgvuldige
werkwijze.
Burgemeester Divendal heeft
‘meegelopen’ met het Leger des Heils
in Utrecht. Hierbij is aandacht besteed
aan de regionale functie van de
voorzieningen van het Leger des Heils
en aan het onderwerp samenhang
tussen zorg en veiligheid in diverse
situaties.
Burgemeester Divendal heeft namens
de gemeente deelgenomen aan de
online Algemene Ledenvergadering van
VNG. In grote eensgezindheid hebben
de gemeenten in Nederland zich over
diverse onderwerpen uitgesproken over
de (gewenste) inzet van de VNG ten
opzichte van de Rijksoverheid.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan een bestuurlijke overleg tussen
gemeente Amsterdam en andere
omliggende gemeenten over de aanpak
van de zoekgebieden van de RES
Noord Holland Zuid en de
samenwerking over de grenzen.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan het DB SGL waarbij ook weer over
de toekomst van RMN is gesproken en
over de begroting 2021.
Wethouder Kroon en wethouder
Schuurs hebben gesproken met De
Ronde Venen Onderneemt, inhoudelijk
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is niet over de OZB niet-woningen, wel
over de manier van samenwerken en
de onderwerpen die hier op de agenda
zouden moeten komen.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met Wilnis Klopt over suggesties rond
verkeer die ze hebben opgehaald bij
inwoners en over het strategisch OV
plan.
Wethouder Kroon heeft werkbezoek
gebracht bij Mundi Technology. Hier
produceren en verkopen ze
hoogwaardige apparatuur op het gebied
van lasercoderen, controleerden,
metaaldetector en röntgeninspectie
voornamelijk in de Benelux.
Wethouder Kroon heeft
donderdagavond het ‘Lokaal
Sportakkoord’ getekend in de Willisstee.
Hierbij waren ruim 30 partijen
vertegenwoordigd. Hierbij doen partijen
mee zoals onder andere
sportverenigingen, basisscholen en
buurtsportcoach.
Wethouder Kroon heeft vrijdagmiddag
deelgenomen aan de Bestuurlijke
Werksessie van de REP (Regionaal
Economisch Programmering). Hierbij
zijn de gemeentelijke punten ingebracht
omtrent woningbouw en uitbreiding
bedrijventerrein.
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De gemeentesecretaris heeft
telefonisch overleg gehad met Maurits
Hoeve (directeur U10) over de
mogelijke toetreding van De Ronde
Venen aan U10. In november of
december wordt een overleg van 2 uur
gepland waarin een bestuurlijke
delegatie van de U10 in gesprek gaat
met ons (hele) college over deze
toetreding. Onderwerpen die onder
andere aan bod komen zijn het waarom
van toetreden vanuit DRV, de
wederzijdse verwachtingen, de
randvoorwaarden (inhoud en middelen).
Daarnaast zal gesproken worden over
het betrekken van de raad en een
mogelijke ingangsdatum.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 40 41

009

Informatienota college
- Inkoopconvenant U16 leerroutes taal
nieuwe Wet inburgering
Advies
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Verlenging inzet cliënttrajecten in de
kernteams.
Advies Sociaal Domein
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Het college besluit:
1. De “Dienstverleningsovereenkomst
MEE UGV 2018” te verlengen voor de
periode 1 januari 2019 tot en met 31
december 2020 middels het addendum
in bijlage 1;
2. Gebruik te maken van de in het
gemeentelijk inkoop- en

aanbestedingsbeleid opgenomen
afwijkingsbevoegdheid voor de afname
van cliënttrajecten over 2019 en 2020.
Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over de
inzet van de BRS.
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Inzet Bestuurlijke Regie Schiphol 2.0
(hierna: BRS).
Advies Ruimte
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Beantwoording vragen fractie D66 inzake
loting & matching VO gemeente
Amsterdam.
Advies Sociaal Domein

Het
college besluit:
1. Met bijgaande informatienota de
gemeenteraad te informeren over de
beantwoording van de vragen die door
de fractie D66 zijn gesteld.
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Raadsinformatienota Feitenrelaas
vergunningaanvraag voor het realiseren
van een waterkwaliteitsscherm in de Geer
bij de Oudhuijzersluis ter hoogte van
Wilnisse Zuwe 60 te Wilnis.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennisnemen van
raadsinformatienota die is opgesteld ter
afhandeling van raadstoezegging
108/20.
Aanleiding voor deze toezegging waren
de tijdens de behandeling van het
verzoek om verklaring van geen
bedenkingen voor de
vergunningaanvraag voor een
waterkwaliteitsscherm in de Geer door
de raad gestelde vragen.

14

Afdoening Motie Erosie
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De raad met bijgaande gewijzigde
informatienota te informeren over de
uitkomsten van de analyse onze
begroting langs de systematiek die door
de gemeente Enschede beschikbaar is
gesteld.

15

Collectieve zorgverzekering minima

Het college besluit:
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16

Advies Sociaal Domein

1. In te stemmen met de verhoogde
gemeentelijke bijdrage voor de
collectieve zorgverzekering minima
binnen het huidige budget per 2021, te
weten €22 voor de AV-standaard en
€26 voor de AV-top.
2. Bijgaande informatienota raad naar
de raad door te geleiden.
3. Met de informatienota raad de
toezegging 29/20 af te doen.

Burgemeester besluitenlijst week 40

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

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

Voorzitter, Maarten Divendal
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