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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 08
december 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 51

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 51

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 51

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouders Schuurs en Kroon geven
aan dat zij deelnamen aan het overleg
met ondernemersvereniging Vinkeveen.
Er is onder andere gesproken over de
N201 en de dorpsvisie.
Wethouder Kroon geeft aan dat hij
deelnam aan het Amstelland
Meerlandenoverleg.
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Wethouder Kroon geeft aan dat hij
deelnam aan het bestuurlijk overleg met
GroenWest.
Wethouder Kroon geeft aan dat hij een
gesprek had met de heer Van Winden
van de Tuinderslaan in Mijdrecht. De
heer Van Winden presenteerde daarbij
ook het conceptplan voor het gebied.
Wethouder Kroon geeft aan dat hij
kennismaakte met de nieuwe eigenaar
van de Meijert locatie in Mijdrecht.
De burgemeester en wethouder Kroon
geven aan dat zij deelnamen aan een
overleg over werklocaties Toekomst.
Wethouder Kroon geeft aan dat hij met
de locatieleider Optisport sprak over het
Veenweidebad.
Wethouder Kroon geeft aan dat hij met
de raad sprak over het grondbeleid en
vereveningsfonds. Hij blikt terug op een
constructief gesprek.
Wethouder Hagen geeft aan dat zij
deelnam aan het AVU-overleg. Er is
onder andere gesproken over de
begroting 2020 en 2021 en de
aanbesteding van de verwerking van
glas.
Wethouder Hagen geeft aan dat zij
sprak met de heer Janssen en de heer
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Dooleweerd over de samenwerking met
SAVE/ Veilig thuis.
Wethouder Hagen geeft aan dat zij
sprak over de pilot veiligheidsketen (die
bij verschillende gemeenten in Utrecht
West loopt) en de mogelijkheid om deze
pilot te implementeren in De Ronde
Venen. Het uitgangspunt van de pilot is
dat het kernteam nog nauwer optrekt
met SAVE/Veilig thuis. De pilot gaat
mee in het onderzoek dat loopt binnen
het sociaal domein en de
doorontwikkeling van het kernteam.
Wethouder Hagen geeft aan dat zij
deelnam aan de stuurgroepvergadering
Regionale Veenweiden. Hierin is de
startnotitie, met uitgangspunten voor de
aanpak van de verschillende
uitdagingen in het veenweidegebied,
vastgesteld. Onder regie van de
provincie worden deze onderwerpen in
samenhang geformuleerd en bekeken
hoe dit samen naar buiten te brengen.
De burgemeester geeft aan dat hij met
Daniël Storm contact had over het
afgelaste overleg met de VIB en dat er
een nieuw overleg is gepland.
De burgemeester geeft aan dat hij
deelnam aan het bestuurlijk overleg met
Ria Zijlstra (Uithoorn) en Floor Gordon
(Amstelveen) om afspraken te maken
over de dierenambulance en
dierenopvang.
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De burgemeester deelt de notitie die
besproken wordt met de
bouwcommissie gemeentehuis.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 51 52

009

Informatienota college

010

Terugkoppeling voorbereidende
bijeenkomst Omgevingswet (17
november 2020)
Advies Concernstaf

011

Subsidie Samen Veilig Midden Nederland Het college besluit:
2021
1. Voor gemeente De Ronde Venen
Advies Sociaal Domein
voor het jaar 2021 een subsidiebedrag
beschikbaar stellen te aan Samen Veilig
Midden Nederland van € 1.106.056,21.
Dit valt binnen de raming van het
product geëscaleerde zorg.
De subsidie voor Veilig Thuis (perceel
1) te beschikken voor 100%, namelijk €
279.300,95 na verrekening meldcode
en voor Samen Veilig (perceel 2) te
beschikken voor 90%, conform de
regionale lijn. Hiermee komt perceel 2
op een totaalbedrag van € 826.755,26.

College blikt vooruit op bestuurlijk
overleg met een delegatie van de U10
om de mogelijke toetreding te
bespreken.

Het college besluit:
1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
17 november 2020 in het kader van de
Omgevingswet.
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2. Mandaat te verlenen aan de
regiovertegenwoordiger Utrecht West
voor de duur van het contract met
Samen Veilig Midden Nederland
(Samenwerkingsovereenkomst), welke
loopt tot in principe 31-12-2024, om
namens gemeente De Ronde Venen de
subsidiebeschikking perceel 2 te
ondertekenen.
012

Voortgang Ruimtelijk-Economisch
Programma (REP) U10
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang
van het REP U10
2. De volgende moties/toezeggingen te
beantwoorden: 98/20, 99/20, 100/20 en
201/20.
3. De raad te informeren over de
voortgang van het REP U10 en de
beantwoording van de
moties/toezeggingen REP U10

013

Uitkomsten evaluatie en voortzetting
Iedereen Actief
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met de uitkomsten van
de evaluatie en de voorzetting van
Iedereen Actief voor 2021 en 2022.
2. Bijgaande informatienota naar de
raad door te geleiden.

014

Twistvlied locatie definitieve gunning
locatieontwikkeling aan de winnende
inschrijver.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis nemen van het
gunningsproces voor de Twistvlied
locatie zoals beschreven in dit voorstel.
2. Bevestigen van de gunning van de
Twistvlied locatie aan de winnende
inschrijver HSB Bouw B.V.
3. De verkoopopbrengst na
verrekening van boekwaarde en kosten
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toe te voegen aan de algemene
reserve.
4. In te stemmen met bijgesloten
concept raadsinformatienota en deze
ter kennisname toe te sturen aan de
gemeenteraad.
015

Beleidsregels inkomensondersteuning
chronisch zieken en gehandicapten De
Ronde Venen 2021.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De regeling Inkomensondersteuning
chronisch zieken en gehandicapten
Hierna ICG te continueren per 1 januari
2021 in de Beleidsregels
inkomensondersteuning chronisch
zieken en gehandicapten De Ronde
Venen 2021.

016

Ontwikkelingen veranderagenda Samen
Veilig Midden-Nederland
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgaande gewijzigde informatienota
naar de raad door te geleiden.

017

Algemeen accountantsprotocol financiële
productieverantwoording Wmo en
Jeugdwet 2020
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het Algemeen accountantsprotocol
financiele productieverantwoording
Wmo en Jeugdwet 2020 te hanteren in
aanvulling op de bestaande
inkoopcontracten met zorgaanbieders
voor het jaar 2020.
2. De ontwikkelde formats voor
omzetgarantie en meerkosten te
hanteren voor de verantwoording 2020
waarmee met de zorgaanbieder
overeenstemming wordt bereikt over de
omzetgarantie en meerkosten.
3. Het afwegingskader alternatieve
vormen van geleverde zorg 2020 vast
te stellen.
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4. Het vaststellen van het
beoordelingskader voor
meerkostenvergoeding als gevolg van
Corona.
5. De omschreven omzetgrens in te
stellen voor het aanleveren van een
controleverklaring door de
zorgaanbieders die zorg hebben
geleverd in boekjaar 2020.
6. De brief in de bijlage over het
protocol te sturen aan de
zorgaanbieders.
018

Waardeloosheid BP-recht.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het zakelijk recht als bedoeld in
artikel 5 lid 3, onder b van de
Belemmeringenwet Privaatrecht ten
behoeve van de gemeente voor wat
betreft het perceel kadastraal bekend
gemeente Mijdrecht, sectie C nummer
6482, waardeloos te verklaren.

019

Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2022 Het college besluit:
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
1. Kennis te nemen van de Kadernota
Advies Concernstaf
2022 VRU
2. Vast te stellen dat de kadernota 2022
mede voldoende is onderbouwd.
3. Dit door middel van bijgaand voorstel
aan de raad voor te leggen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 05 januari 2021
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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