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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 27
oktober 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 45

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 45

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 45

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan het Algemeen Bestuur van de
GGD. Met actueel nieuws over Corona.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan het Bestuurlijk Overleg van het
Regionaal Werkcentrum Groot
Amsterdam, hier is over de 1e
resultaten gesproken en de manier
waarop we dit gaan monitoren.
Afgesproken is om het overleg verder te
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formaliseren om tot blijvend goede
besluitvorming te komen.
Vanuit de VNG commissie PSI hebben
de portefeuillehouders schulden en
armoede overleg met elkaar gehad.
Wethouder Schuurs heeft hier aan
deelgenomen, er is o.a. gesproken over
de aankomende nieuwe wetgeving en
er wordt gewerkt aan inbreng richting
de formatie na de verkiezingen.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het Water en Klimaat overleg van
de U16 waar is gesproken over de
uitdagingen van de waterhuishouding
en klimaatadaptieve maatregelen.
Wethouder Hagen heeft overleg
gevoerd met Jasper Puttenstein van
Passenderwijs over het speciaal
basisonderwijs en de verbinding tussen
jeugd(hulp) en onderwijs, vanuit de
kaders van het jeugdbeleidsplan.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het bestuurlijk overleg SD Utrecht
West.
Wethouder Kroon dat de aftrap heeft
plaatsgevonden van de stuurgroep
vakantieparken samen met
vertegenwoordigers van gemeenten,
provincie en het Rijk.
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week

009

Informatienota college

010

Consultatie gemeenteraad over de
concept-prestatieafspraken met
GroenWest en Huurdersvereniging
Weidelanden voor 2021.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De informatienota en de conceptprestatieafspraken 2021 aan te bieden
aan de raad;
2. De raad in de gelegenheid te stellen
om t/m 17 november 2020
aandachtspunten mee te geven voor de
prestatieafspraken met GroenWest en
Huurdersvereniging Weidelanden voor
2021.

011

Reactie op Uitvoeringsplan
Hinderreductie Schiphol.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over het
Uitvoeringsplan Hinderreductie Schiphol
en de daarop ingediende reactie vanuit
de Bestuurlijke Regie Schiphol.

012

Intentieverklaring uitvoeringsbudget 2021 Het college besluit:
lokaal sportakkoord
1. Voor de Regeling Lokale
Advies Sociaal Domein
Sportakkoorden hiertoe
uitvoeringsbudget 2021 aanvragen.
2. Daartoe bijgaande intentieverklaring
te ondertekenen.

013

Raadsvragen fractie Seniorenpartij over
Herinrichting Burgemeester Haitsmaplein
e.o.
Advies Ruimte
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Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
de Seniorenpartij over de Herinrichting

Burgemeester Haitsmaplein e.o.,
conform bijgevoegde Informatienota
Raad.
014

Verhogen subsidieplafond
subsidieregeling groene daken en gevels.
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond van de
subsidieregeling groene daken en
gevels te verhogen met het bedrag van
€ 1.075 naar € 31.075, conform
bijgevoegd besluit.
2. De extra kosten te bekostigen uit het
incidenteel budget 2020 Investeren in
Biodiversiteit.

015

Raadsvoorstel wijziging Verordening
elektronische bekendmaking De Ronde
Venen 2014
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de
Verordening elektronische
bekendmaking De Ronde Venen 2014
te wijzigen en deze wijziging op 1
januari 2021 te laten ingaan.

016

Gemeentelijke borgstelling voor een
banklening van FC Abcoude
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren
van de raad over een voorgenomen
gemeentelijke borgstelling voor een
banklening van € 500.000 van FC
Abcoude bij de BNG ten behoeve van
het doorlopen van een wensen- en
bedenkingenprocedure.
2. In te stemmen met het uitwerken van
een (concept) borgstelling ten behoeve
van FC Abcoude onder het voorbehoud
van het verkrijgen van het recht van
eerste hypotheek door de gemeente.

017

Betaalmoment bijstand
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
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1. De algemene bijstand eerder
uitkeren, namelijk in de maand waarop
de bijstand betrekking heeft.
018

Raadsinformatienota voortgang
Spoorboekje klimaatneutraal 2040.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de stand
van zaken betreffende de uitvoering van
het spoorboekje De Ronde Venen via
bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.

019

Groen aan de Buurt
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de deelname
aan het project Groen aan de Buurt;
2. Akkoord te gaan met het aangaan en
de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst voor het
project Groen aan de Buurt;
3. De benodigde financiële bijdrage van
€ 8.000,- als uitvoeringsbudget voor de
initiatieven, ten laste te brengen van het
Bewonersbudget 2020 (budgetnummer
561012, vrijwilligers initiatieven).

020

Omgevingsvergunning voor het gebruiken
van agrarische bedrijfswoning als
plattelandswoning aan de Botshol 14 te
Abcoude.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met weerlegging
zienswijze
2. De omgevingsvergunning “Botshol
14” verlenen.

021

Burgemeester besluitenlijst week 45

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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