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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 24
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 Kroon meldt dat er overleg
is geweest met de
Gymnastiekvereniging Mijdrecht,
waarbij onder andere is gesproken over
het gebruik van materialen in de
sporthallen.
Wethouder Kroon geeft terugkoppeling
van de U10 bestuurstafels. Belangrijk is
dat in december het programmameren
gaat starten.
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Rein meldt aan een online bijeenkomst
te hebben deelgenomen over veiligheid
en de nieuwe omgevingswet.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit
overleg met stakeholders rondom de
Vinkeveense Plassen waarbij de
verschillende ontwikkelingen zijn
doorgesproken.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit
overleg met Utrecht West over het
sociaal domein.
Wethouder Schuurs meldt een bezoek
te hebben gebracht aan Heinoomsvaart
waar plannen zijn voor een uitgiftepunt.
De burgemeester blikt terug op de
bestuurdersdag van de VNG.
Wethouder Schuurs en wethouder
Hagen geven aan te zijn geïnterviewd
voor het rekenkameronderzoek naar
subsidies.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
wethouder Elkhuijzen over de energie
transitie.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de Bestuurlijke Regie Schiphol
(BRS) waar is gesproken over een
nieuwe interbestuurlijke vergadervorm,
het voorkeursbesluit voor de
luchtruimherindeling en de brede
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impactanalyse naar aanleiding van de
nieuwe geluidsnorm.
Wethouder Hagen heeft de tweede Tiny
Forest geopend naast de basisschool
de Fontein met veel dank aan de
basisschool en KMN Kind & Co BSO ‘t
Vlot, die als vrijwilligers het voortouw
hebben genomen.
Wethouder Hagen heeft het Bestuurlijk
Overleg Water (BOWA) voorgezeten
dat in het teken stond van de effecten
van de klimaatveranderingen;
hittestress, wateroverlast en droogte.
Gesproken is onder meer over de
risicodialogen en de mogelijkheden die
in de openbare ruimte kunnen worden
getroffen.
Wethouder Hagen en Wethouder
Schuurs waren aanwezig bij de opening
van Orange the World, waarbij
verschillende gebouwen in De Ronde
Venen oranje kleuren als symbool
tegen geweld tegen meisjes en
vrouwen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 48 49

009

Informatienota college
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010

Raadsvragen fractie Seniorenpartij over
vermindering stikstofdepositie
infrastructurele projecten.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Instemmen met bijgevoegde
gewijzigde informatienota aan de raad.

011

Onderwijs Huisvestingsprogramma en overzicht 2021
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het Onderwijs
Huisvestingsprogramma en –overzicht
2021 vast te stellen
2. De vrijval 2021 ad € 46.000 te
verwerken bij de 1e bestuursrapportage
2021

012

Verlenging contract brugbediening met de
firma Swets Nautical Services B.V,
voorheen Swets ODV B.V, uit
Zwijndrecht.
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Contract brugbediening met kenmerk
IBMN-2012-DRV-EV-001 voor 1 jaar te
verlengen, van 16 april 2021 tot 16 april
2022, met firma Swets Nautical
Services B.V (voorheen Swets ODV
B.V) uit Zwijndrecht.
2. Het afdelingshoofd IBOR te
mandateren voor het afhandelen van de
verlenging van het contract met firma
Swets Nautical Services B.V.

013

Kwantiteit en kwaliteit van de
zaalsportaccommodaties
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Instemmen met het informeren van
de raad over de kwantiteit en kwaliteit
van de zaalsportaccommodaties in De
Ronde Venen middels een gewijzigde
informatienota en een notitie.

014

Besluit invorderen van een last onder
dwangsom wegens een logiesfunctie in
een bedrijfspand aan de Rendementsweg
24 in Mijdrecht

Het college besluit:
1. In te stemmen met het invorderen
van een dwangsom wegens het strijdig
gebruiken van het bedrijfspand aan de
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Advies Ruimte

Rendementsweg 24 in Mijdrecht als
logiesfunctie voor
vrachtwagenchauffeurs.

015

Besluit afwijzing van het
handhavingsverzoek diverse legakkers
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Een deel van het
handhavingsverzoek niet-ontvankelijk te
verklaren en een deel van het
handhavingsverzoek af te wijzen

016

Raadsinformatienota Resultaten Zon en
Wind kaart
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de
resultaten van de Zon en Wind kaart en
het vervolg van het proces om te komen
tot zoekgebieden voor zonnevelden en
windmolen. Daarnaast wordt op deze
wijze toezegging 147/20 afgehandeld.

017

Uitvoeringsplan ondermijning.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Het college voor te stellen in te
stemmen met het vaststellen van het
uitvoeringsplan ondermijning.
2. Het uitvoeringsplan ondermijning ter
kennis te brengen van de raad.

018

Stand van zaken Integraal Veiligheidsplan Het college besluit:
(IVP) 2019-2022
1. De raadsinformatienota met
Advies Concernstaf
bijgaande stand van zaken IVP 20192022 vast te stellen.

019

Voortgang toezicht en handhaving
Vinkeveense Plassen 3e kwartaal 2020
Advies Dienstverlening
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Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang
van het toezicht en handhaving op de
Vinkeveense Plassen over het derde
kwartaal van 2020 zoals beschreven in
bijgevoegde informatienota

2. De raad te informeren met de
bijgevoegde informatienota
020

Uitvoeringsplan Jeugd.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsplan Jeugd vast te
stellen.
2. Dezelfde preventieve activiteiten voor
jeugd in 2021 in te zetten als in 2020.
3. Het jongerenwerk in te zetten op
overlast gevende jongeren uit het
budget van het Uitvoeringsplan Jeugd.
4. De gemeenteraad middels
bijgevoegde gewijzigde informatienota
raad te informeren over het
Uitvoeringsplan Jeugd.

21

Burgemeester besluitenlijst week 48

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 08 december 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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