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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 17
november 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 48

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 48

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 48

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Schuurs heeft een gesprek
gehad met het bestuur van RTV De
Ronde Venen, er is gesproken over de
lopende ontwikkelingen.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met vertegenwoordigers van
InVinkeveen met name over het
bestemmingsplan, verkeerssituatie in
Vinkeveen en N201. Bij het
bestemmingsplan zijn ze goed
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betrokken, ze vragen hoe ze verder
vroegtijdig mee kunnen praten over
ontwikkelingen in Vinkeveen. Daar
zullen we op terug komen.
Wethouders Schuurs is op locatie bij de
kruising Amsterdamse StraatwegRuwielpad geweest nav een ongeluk
een week eerder. Zij heeft daar met
betrokkenen gesproken. We kijken of er
op korte termijn oplossingen zijn om de
veiligheid te vergroten.
Wethouder Kroon heeft donderdag
deelgenomen aan het
Nationaal congres bodemdaling 2020.
Hier is gesproken over
Bodemdaling in beweging.
Begin 2021 zal er een
raadsinformatiebijeenkomst worden
gehouden over dit onderwerp.
Op de ‘Dag van de Ondernemer’ is
staatssecretaris Mona Keijzer komen
lunchen bij Walraven in Mijdrecht. Bij
deze lunch waren vijf ondernemers
geselecteerd door andere
ondernemers. De geselecteerde
ondernemers hebben zich
onderscheiden in de Covid-19 periode.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
gedeputeerde Stigter (Noord Holland),
wethouder Doorninck (Amsterdam) en
gedeputeerde van Essen over de
zoekgebieden van NHZ die grenzen
aan onze gemeente en de RES U16 en
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de mogelijke plaatsing van windmolens.
Afgesproken is dat er bestuurlijke
afspraken en actiepunten op papier
gezet worden over deze
grensgebieden.
De burgemeester meldt dat de
bedrijven die leges hebben betaald voor
een vergunning om vuurwerk te
verkopen, dit geld terugkrijgen omdat
de verkoop nu verboden is.
De burgemeester en wethouder
Schuurs koppelen terug uit de
bijeenkomst van de VNG Afdeling
Utrecht waar onder andere is
gesproken over het Utrechts aanbod.
Wethouder Schuurs geeft een
toelichting op het bezwaar van de
huisartsen uit Baambrugge.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 48 49

009

Informatienota college

010

Beantwoording schriftelijke vragen
Seniorenpartij over het fietspad langs de
Hoofdweg in Waverveen.

De loco gemeentesecretaris doet
verslag van overleg met Stichting Rijk.
Daar is o.a. gesproken over de
uittredingsregeling en over de
begroting.
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Het college besluit:
1. In te stemmen met de antwoorden op
de raadsvragen van de Seniorenpartij,

Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

zoals is verwoord in de bijgaande
gewijzigde informatienota raad.

011

Besluit opleggen last onder dwangsom
wegens het uitvoeren van horecaactiviteiten aan de Industrieweg 56 te
Mijdrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het opleggen van
een last onder dwangsom wegens het
uitvoeren van horeca-activiteiten aan de
Industrieweg 56 te Mijdrecht.

012

Voortgangsrapportage implementatie
Omgevingswet (nr.7 – november 2020)
Advies Ruimte

Het college besluit;
1. De zevende voortgangsrapportage
implementatie Omgevingswet ter
kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

013

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd Het college besluit:
en Participatie 2019
1. Met bijgevoegde gewijzigde
Advies Sociaal Domein
informatienota raad de resultaten van
de cliëntervaringsonderzoeken Wmo,
Jeugd en participatie 2019 met de raad
te delen.
2. Toestemming te verlenen om de
uitkomsten van de
cliëntervaringsonderzoeken Wmo en
Jeugd 2019 met het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport te
delen.

014

Samenwerkingsovereenkomst met
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en
Stichting Waternet, voor de nieuwe
asfaltconstructie als gevolg van de
dijkverbetering Botsholsedijk
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte
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Het college besluit:
1. De bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst groot
onderhoud Botsholsedijk aan te gaan
met
Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht en Stichting Waternet.

015

Indexatie veertarieven Nessersluis
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met voorgestelde
gewijzigde tariefswijziging zoals
opgenomen bij argument 1.5. Met
ingang van 1 januari 2021

016

Toezegging 125/20: Verkeersveiligheid
op provinciale wegen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
Informatienota raad over toezegging
125/20: Verkeersveiligheid op
provinciale wegen.

017

Herontwikkeling Stationslocatie
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De gemeenteraad informeren over de
stand van zaken rond de
herontwikkeling van de voormalige
Stationslocatie.

018

Informeren van de raad over de gevolgen
van de corona-pandemie voor de
sportverenigingen.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren
van de raad over de gevolgen van de
coronacrisis voor sportverenigingen
middels een informatienota.

019

Gemeentelijke borgstelling voor een
banklening van FC Abcoude
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het overgaan tot
een gemeentelijke borgstelling voor een
banklening van € 500.000 van FC
Abcoude bij de BNG.
2. In te stemmen met het ondertekenen
van een acte van mede-borgtocht met
de Stichting Waarborgfonds Sport ten
bedrage van € 250.000 onder het
voorbehoud van het verkrijgen van het
recht van eerste hypotheek door de
gemeente.
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020

Doorstart van Open Jongerencentrum
Abcoude (OJCA) in Tumult
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met een doorstart van
Open Jongeren Centrum Abcoude
(OJCA) in Tumult voor 3 jaar, waarbij
de afspraken over activiteiten, financiën
en het vermijden van overlast
vervolgens verder worden uitgewerkt en
vastgelegd in de huurovereenkomst.
2. In te stemmen met het bijgevoegde
exploitatieplan van het beoogde nieuwe
bestuur. Hierbij aangetekend dat de
beoordeling met betrekking tot de
financiële gezondheid hiervan (zoals
afgesproken in de
vaststellingsovereenkomst) in de
praktijk moet blijken. Daarom het
voorstel tot een gezamenlijk financieel
monitoringstraject.
3. In te stemmen met het uitvoeren van
groot (achterstallig) onderhoud van €
72.000 ex btw.
4. In afwijking van de
vaststellingsovereenkomst de huurprijs
na groot onderhoud vast te stellen op €
75 (kostendekkend tarief per m2 bvo
(bruto vloeroppervlak).

021

Reactie op e-mail Rekenkamervoorzitter
aan Presidium inzake onderzoek
Dorpshuizen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Verstuur Informatienota 47 707 met
onderwerp "Onderzoek Dorpshuizen"
ter informatie naar de gemeenteraad
waarin wordt aangegeven in te zetten
op goede samenwerking met de
Rekenkamercommissie.
2. Besluit het opstellen van de visie op
dorpshuizen te schorsen tot na de
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presentatie van de uitkomsten
Rekenkamercommissie
3. Besluit op basis van het schorsen
van het opstellen van de visie op
dorpshuizen de agendacommissie te
verzoeken de voorbereidende
commissie van 9 december te
annuleren.
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Corona informatienota
Advies Sociaal Domein

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.

23

Burgemeester besluitenlijst week 48

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 01 december 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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