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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 03
november 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 46

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 46

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 46

005

Mededelingen

Wethouder Schuurs heeft samen met
wethouder Veneklaas van Stichtse
Vecht gesproken met de RvT van
bibliotheek AVV.
Wethouder Schuurs heeft een
informatief gesprek gehad met
initiatiefnemers van just be homes, zij
willen een plek bieden aan mensen die
tijdelijk extra behoefte hebben aan rust
en reflectie.
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Wethouder Schuurs heeft het
strategisch OV plan aangeboden aan
de gedeputeerde Schadelee en de
belangrijke punten besproken.
Daarnaast is de veiligheid op de N201
besproken, hier komt een
informatienota over. Verder is er
gesproken over geluidsoverlast aan de
westkant van Vinkeveen vanuit de
N201, dit wordt meegenomen in het
plan van de N201.
Wethouder Kroon meldt een
voorbereidend gesprek te hebben
gehad met de provincie over stikstof.
Wethouder Kroon meldt met de
eigenaren van de woningen bij het
zwembad gesproken te hebben.
Wethouder Kroon geeft een update van
de plannen voor het bouwen van
woningen in Hofland. Het plan is dit in
januari aan de raad aan te bieden.
Wethouder Kroon meldt de voortgang
van het onderzoek naar de dorpshuizen
in relatie tot het Rekenkameronderzoek.

Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met de heer de Waal van het
samenwerkingsverband vo Utrecht
West over het jeugdbeleidsplan en
aansluiting van onderwijs en
jeugd(zorg).

2

Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met de Bestuurder van het Waterschap
Amstel Gooi en Vecht de heer Smit
over de dijkverbetering in Baambrugge.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het bestuurlijk overleg Regionaal
Bureau Leerplicht.
Wethouder Hagen heeft een overleg
gevoerd met Ieke Benschop van Natuur
en Milieu Federatie Utrecht over
klimaatadaptatie.
Wethouder Hagen heeft de veerpont in
aanbouw op de gemeentewerf bezocht,
de te waterleiding zal plaatsvinden in
januari.
Wethouder Hagen heeft overleg
gevoerd met wethouder Berkhout van
Amstelveen over techniek onderwijs
(TSO Amstelland) op het primair en
voortgezet onderwijs en de rol die
TechNet hierin kan vervullen.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het Bestuurlijk Overleg
Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof rond
de Nieuwkoopse plassen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

De loco secretaris koppelt terug uit
overleg van het RHC VV, waar met

3

name is gesproken over de deelname
van De Bilt.
008

Collegebezoeken week 46 47

009

Informatienota college

010

Raadsvragen fractie Seniorenpartij over
verkeerd gestalde fietsen bij halte
Mijdrecht-Centrum
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
de Seniorenpartij over verkeerd
gestalde fietsen, conform bijgevoegde
Informatienota Raad.

011

Klanttevredenheidsonderzoek
leerlingenvervoer 2020
Advies Sociaal Domein

Het college voorstel:
1. De gemeenteraad middels
bijgevoegde informatienota raad te
informeren over het
klanttevredenheidsonderzoek
leerlingenvervoer schooljaar 2020.

012

Kaders herontwikkeling Voorbijlocatie
Herenweg 116-118 Wilnis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde
raadsvoorstel om ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

013

Invoering snelvaargebied op Vinkeveense Het college besluit:
Plassen
1. De raad te vragen om wensen en
Advies Ruimte
bedenkingen bij de praktische
uitwerking van het voornemen van het
Dagelijks Bestuur (DB) van het
recreatieschap Stichtse Groenlanden
(SGL) om snelvaren te reguleren op de
Vinkeveense Plassen.

4

014

Intrekken omgevingsvergunning voor het
bouwen van een portaalkraan op het
perceel Amstelkade 118 in Amstelhoek.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De omgevingsvergunning van 7 juni
2003 voor het bouwen van een
portaalkraan op het perceel Amstelkade
118 in Amstelhoek in te trekken.

015

Beantwoording vragen seniorenpartij
i.v.m. toegankelijkheid trottoirs
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de vragen gesteld door de fractie
seniorenpartij betreffende de
toegankelijkheid trottoirs, zoals
opgenomen in de bijgevoegde
informatienota.

016

Boekwerk begroting (stukken volgen)
Advies Concernstaf

017

Visie verblijfsrecreatie
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om de ‘Visie
verblijfsrecreatie– Toekomstbeelden
verblijfsrecreatie De Ronde Venen
2030’ vast te stellen.

018

Parkeervisie Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorleggen
aan de gemeenteraad van bijgevoegd
raadsvoorstel over de Parkeervisie
Abcoude.

019

Uitkomsten onderzoek Sociaal Domein
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verzenden
van bijgevoegde gewijzigde
Informatienota naar de Raad.
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020

Verkeersstructuur Vinkeveen i.r.t.
Dorpsvisie centrum Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande memo
aangaande het verzoek tot latere
aanlevering van het raadsvoorstel
omwille van het afronden van het
participatietraject en deze te versturen
aan de agendacommissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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