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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

Burgemeester besluitenlijst week 50

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

001

Besluiten van de vergadering van 01
december 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 50

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 50

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 50

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Schuurs en de
burgemeester hebben deelgenomen
aan het AB van SGL en aan het
gezamenlijke AB van SGL en het
Plassenschap Loosdrecht. Daar is
gesproken over de toekomstvisie voor
RMN. In de 1e en 2e week van januari
worden avonden georganiseerd voor
1

alle Raden en Staten over het
voorgenomen besluit wat er ligt.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met het bestuur van De Kleine Natuur
over het bestemmingsplan Vinkeveense
Plassen.
Wethouder Schuurs heeft een petitie in
ontvangst genomen over de
verkeersveiligheid van een kruispunt in
Abcoude. Het bord dat is overhandigd is
gemaakt door het bedrijf van de
vrachtwagenchauffeur die bij het
ongeluk betrokken was.
Wethouder Schuurs heeft een regulier
overleg gehad met de directeur van de
bibliotheek Eric de Haan, het ging onder
andere over de gevolgen dat de
subsidie niet verhoogd wordt met de
inflatie en over het taalhuis en
cultuurconsulent.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
mevrouw van der Steen over een
initiatief in Vinkeveen voor het
inzamelen van nog goede sports
spullen voor de jeugd.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de stuurgroep KC Hofland waar
gesproken is over de voortgang van het
Kindcentrum Hofland.
Wethouder Hagen heeft in een webinar
gesproken over de resultaten van de

2

zon en windkaart die is ingevuld door
inwoners, een kleine 400 inwoners
hebben deelgenomen.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen
aan het webinar kringlooplandbouw presentatie 10 puntenplan 'gemeenten
stimuleren kringlooplandbouw',
georganiseerd door de Natuur en
Milieufederatie Utrecht.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen
aan het atelier deelgebied Vecht, het
onderdeel wonen en werk. Een
voorbereidende sessie in het kader van
de REP
Wethouder Kroon is geïnterviewd voor
het project ‘Vitale verblijfsrecreatie’. Dit
project wordt gezamenlijk met de
provincie gedaan. In de projectgroep zit
naast de provincie en de gemeente De
Ronde Venen, Stichtse Vecht en
Utrechtse Heuvelrug.
Wethouder Kroon en Schuurs los van
elkaar met een inwoner gewandeld. Dit
in verband met een nieuw project
‘Wandelvisite’. Een project waarbij
bewoners uit de buurt met elkaar
bewegen / wandelen en daarna een kop
koffie drinken.
Wethouder Kroon en wethouder Hagen
blikken terug op een online sessie over
Zon en Wind, waar meer dan 300
mensen aan hebben deelgenomen.
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Wethouder Kroon slaat aanstaande
donderdag de eerste paal van Maricken
I deel vijf.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 50 51

009

Informatienota college

010

Uitgangspuntenbegroting 2022 van
recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel met betrekking tot de
Uitgangspuntenbegroting 2022 van
recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. In te stemmen met bijgevoegde
concept brief met onze gewijzigde
zienswijze op de
Uitgangspuntenbegroting 2022.

011

Prestatieafspraken met GroenWest en
huurdersvereniging Weidelanden voor
2021.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de
prestatieafspraken.
2. In te stemmen met de
Raadsinformatienota ter verzending
naar de raad.

012

Uitgangspuntennotitie subsidies Sociaal
Domein Samen voor de inwoner
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De Uitgangspuntennotitie subsidies
Sociaal Domein “Samen voor de

De burgemeester blikt vooruit op
bestuurlijk overleg met een delegatie
van de U10 volgende week om de
mogelijke aansluiting met de u10 af te
stemmen.
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inwoner” vast te stellen, zoals
opgenomen in bijlage 1.
2. De ‘uitgangspunten inkoop’ en de
‘uitgangspunten bij
subsidieverstrekking’ zoals opgenomen
in het Inkoop- en subsidiebeleid Sociaal
Domein 2019-2023 aan te scherpen
conform de aanpassingen zoals
opgenomen in bijlage 2.
013

Rapportage jongerenwerkers van
Streetcornerwork
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met de informatienota
voor de raad over de resultaten van
Streetcornerwork.

014

Digitalisering bestuurlijke besluitvorming:
informatienota presidium
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De leden van het presidium een
informatienota te sturen over het project
digitalisering bestuurlijke
besluitvorming.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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