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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

Burgemeester besluitenlijst week 41

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

001

Besluiten van de vergadering van 29
september 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 41

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 41

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 41

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon, wethouder Schuurs
en wethouder Hagen hebben met de
LTO gesproken oa over duurzaamheid
en de RES, verkeer en vrijkomende
agrarische bedrijfsbebouwing.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan een online heidag van de VNG
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commissie Participatie,
schuldhulpverlening en integratie.
Daarin is gesproken over de activiteiten
van het afgelopen jaar en de plannen
voor de komende tijd. Wethouder
Schuurs is met name betrokken bij het
onderwerp schuldhulpverlening waarbij
de wet gaat veranderen wat gevolgen
heeft voor de gemeenten en waarbij
lange termijn veranderingen moeten
komen o.a. in de toeslagensystematiek
om schulden te voorkomen.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met vertegenwoordigers van het VIB de
heren Storm en den Haan, er is
gesproken over het ontstaan en
achtergrond van de verhoging. De
ondernemers bieden aan om met een
kleine groep met ons mee te denken
over mogelijkheden om inkomsten te
verhogen.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de voorzitter van Ab-Art over de
ontwikkelingen bij het
Mondriaantheater.
Tijdens het overleg van de Regiegroep
Amstelland-Meerlanden heeft de
burgemeester waardering uitgesproken
over de samenwerking tussen een
aantal AM gemeenten richting het
Amsterdamse voorgezet onderwijs en
de gemeente Amsterdam met
betrekking tot hun voorgenomen
wijziging in de plaatsing van leerlingen
uit de regio op het voortgezet onderwijs.
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Afgesproken is deze samenwerking te
continueren. Daarnaast is aangegeven
dat het in die samenwerking juist heeft
ontbroken in de plannen van de RES
van de Amsterdamse regio. Hierover is
een brief van De Ronde Venen
aangekondigd.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met het onderwijs en
kinderopvang, ingestemd is met de
structurele bezuinigingen en
ombuigingen, waarbij de verbinding
wordt gemaakt met preventieve
jeugdhulp en het onderwijs.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het bestuurlijk overleg over de RES
U16, gesproken is over de voortgang en
het vervolgproces.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de BRS, waar gesproken is met de
gemeenten en de heer Benschop over
het hinderreductieplan.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
gedeputeerde van Essen over het
grensgebied van de RES U16 en Noord
Holland Zuid. Afgesproken is dat met
Noord Holland en betrokken gemeenten
in gesprek wordt gegaan.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Tijdens het overleg van de Regiegroep
Amstelland-Meerlanden heeft de

3

burgemeester waardering uitgesproken
over de samenwerking tussen een
aantal AM gemeenten richting het
Amsterdamse voorgezet onderwijs en
de gemeente Amsterdam met
betrekking tot hun voorgenomen
wijziging in de plaatsing van leerlingen
uit de regio op het voortgezet onderwijs.
Afgesproken is deze samenwerking te
continueren. Daarnaast is aangegeven
dat het in die samenwerking juist heeft
ontbroken in de plannen van de RES
van de Amsterdamse regio. Hierover is
een brief van De Ronde Venen
aangekondigd
008

Collegebezoeken week 41 42

009

Informatienota college

010

Vervangingsplan openbare verlichting
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
gewijzigde raadsinformatienota

011

Raadsvragen fractie Seniorenpartij over
activiteiten in afwijking van
bestemmingsplannen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
de Seniorenpartij en bijgevoegde
gewijzigde informatienota aan de raad
verzenden.

012

Terugkoppeling voorbereidende
bijeenkomst Omgevingswet (24
september 2020)
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
24 september 2020 in het kader van de
Omgevingswet.
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013

Afwikkeling Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties
COVID-19.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De aanvraag voor de
Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties COVID-19
indienen.

014

Vragenlijst Aardgasvrij Wonen – Juni
2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Informatienota ‘Vragenlijst
Aardgasvrije Wonen – Juni 2020’
aannemen.

015

Voorgenomen deelname Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) aan de
Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
De raad gewijzigd voor te stellen:
1. Geen wensen en of bedenkingen te
hebben ten aanzien van deelname aan
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan
de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s
(WVSV).
2. Het besluit door middel van
bijgevoegde concept-brief aan de VRU
kenbaar te maken.

016

Raad informeren over de ontwikkelingen Het college besluit:
rond Fort Abcoude na vragen GroenLinks 1. De gemeenteraad te informeren met
/ PvdA.
bijgevoegde informatienota.
Advies Ruimte

017

Adoptie en sponsoring zitbanken in de
openbare ruimte
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het
raadsvoorstel ‘Sponsoring en adoptie
zitbanken in de openbare ruimte’ en
deze voor te leggen aan de raad.

018

Reconstructie Dorpsbrug Abcoude

Het college besluit:
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Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

1. Bestek 2020-B10010-DRV,
‘Renovatie Dorpsbrug te Abcoude` op
te dragen aan
Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.,
gevestigd te Vinkeveen voor een
bedrag van € 399.000,- exclusief BTW.

019

Communicatieplan behorend bij het
‘Uitvoeringsplan grondstoffen’
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Het bijgevoegde communicatieplan
dat voortvloeit uit het ‘Uitvoeringsplan
grondstoffen 2020-2022 vast te stellen.
2. Het communicatieplan ter informatie
toe te sturen naar de raad middels de
gewijzigde informatienota.

020

Onderzoek budgetten sociaal domein.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1.In te stemmen met het verzenden van
bijgevoegde gewijzigde Informatienota
naar de Raad.

021

Beantwoording schriftelijke vragen van de
VVD-fractie inzake blokkade van het
Bellopad.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaande
gewijzigde informatienota aan de raad
en de daarin opgenomen
beantwoording van de vragen;
2.. de informatienota in handen te
stellen van de griffier.

022

Standpunt provincie aangaande
verkeersstructuur Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Bijgevoegde informatienota aan de
raad te verzenden

023

Vaststellen Programmabegroting 2021
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met verzending van
het raadsvoorstel Vaststellen
Programmabegroting 2021 aan de raad.
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024

Corona informatienota
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verzenden
van een Corona informatienota aan de
raad en de burgemeester te
mandateren voor de eindredactie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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