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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

Burgemeester besluitenlijst week 03

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

001

Besluiten van de vergadering van 12
januari 2021

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 03

003

Mandatenlijst week 03

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 03

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon en wethouder
Schuurs koppelen terug uit overleg met
de ondernemersvereniging in Wilnis,
waar onder andere is gesproken over
Corona, verkeer en veiligheid.
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Wethouder Kroon doet verslag van een
kennismaking met het bouwbedrijf
Verwelius, die woningen bouwt in de
Maricken.
Wethouder Kroon meldt dat hij
afgelopen donderdag korfbalvereniging
de Vinken gefeliciteerd met hun 60 jarig
bestaan gedurende een feestelijke
online bijeenkomst.
Wethouder Kroon koppelt terug uit de
“Eerst een thuis” bijeenkomst in de u16.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit
bestuurlijk overleg in Groot Amsterdam
over taalontwikkeling.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit
bestuurlijk overleg met onder andere de
gedeputeerde van de provincie over
cultuur. Er is onder andere gesproken
over de steun voor culturele
organisaties vanwege Corona.
Wethouder Hagen doet verslag van
gesprekken die plaatsvinden over de
RES.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Ligthart van het Veen Landen
College, gesproken is over de huidige
stand van zaken in deze Corona tijd van
hybride onderwijs, de voortgang met de
examenklassen, kwetsbare leerlingen
en de mogelijkheden voor de toekomst.
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Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met de besturen en de architect over de
voortgang, verduurzaming en inpassing
van het Hofland complex.
Wethouder Hagen heeft overleg
gevoerd met Stedin, Woerden en
Stichtse Vecht over de
(on)mogelijkheden van het netwerk in
onze gemeenten.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de LTO over de kennis en kwaliteiten
van het gebied en de wensen en
bedenkingen bij de energie transitie.
Burgemeester Divendal en wethouder
Hagen hebben gesproken met IVI, naar
aanleiding van de bespreking in de raad
over het bankjes project. Afgesproken is
dat er halfjaarlijks weer overleg plaats
vindt.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
Stichtse Vecht en een
vertegenwoordiging van de U16 en
stedin over mogelijkheden van
duurzame energie langs de A2.
Wethouder Hagen heeft gesproken over
de kernpartneraanpak waarbij
jeugdbeleid zorg en MBO een uniforme
aanpak krijgen in alle gemeente. Op
deze manier zorgen we ervoor dat we
efficiënt en effectief inzetten door het
ontdubbelen van de geboden
ondersteuningstrajecten (zoals bleek in
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onze financiële en inhoudelijke analyse
van geboden ondersteuning op
vestigingen van ROCMN in UtrechtZuid).
Wethouder Hagen heeft samen met
verschillende belangenorganisaties in
de gemeenten gesproken over de
landschappelijke kwaliteiten van onze
gemeenten als afweging in de
zoektocht naar zoekgebieden in de
gemeente. De raad spreekt hierover
De burgemeester deelt mee dat binnen
de Veiligheidsregio en met De GGD is
gesproken over het vaccinatiebeleid
binnen de regio. Er wordt geprobeerd
het mogelijk te maken dat bij het
uitbreiden van de vaccinaties (ter
voorkoming van Covid19) gebruik kan
worden gemaakt van een
vaccinatielocatie in de gemeente.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 03 04

009

Informatienota college

010

Uitkomsten decembercirculaire
gemeentefonds 2020
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten
van de decembercirculaire
gemeentefonds 2020
2. De raad te informeren via een
informatienota
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011

Stand van zaken Schiphol.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over de
stand van zaken omtrent het dossier
Schiphol.

012

Samenwerkingsovereenkomst gemeente
- AHV Centrumplan Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Instemmen met voorliggende
samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente en AHV ten behoeve van
de verdere uitwerking van het
Centrumplan Vinkeveen.
2. Na akkoord de
samenwerkingsovereenkomst aangaan
met AHV door ondertekening daarvan.

013

Vaststellen wijzigingsplan Wilnisse Zuwe
34 te Wilnis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het wijzigingsplan Wilnisse Zuwe 34
vaststellen.

014

Resultaten zelfevaluatie en ENSIA
Reisdocumenten en Basisregistratie
Personen (BRP)
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het uittreksel
zelfevaluatie BRP en deze aan te
bieden aan de Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens en de
Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Kennis te nemen van de
verantwoordingsrapportages ENSIA
BRP en deze aan te bieden
aan de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens en de Autoriteit
Persoonsgegevens

015

Nieuwe achtervangovereenkomst
stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (hierna WSW).

Het college besluit:
1. De raad, in de gelegenheid te stellen
via bijgaande raadsinformatienota om
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Advies

wensen en bedenkingen ter kennis te
brengen van het college voor 3 februari
2021.
Indien de raad geen wensen en
bedenkingen heeft, te besluiten om
2. een gelimiteerde
achtervangovereenkomst aan te gaan
met het Waarborgfonds, waarbij
- de gemeente verklaart dat, indien en
voorzover het risicovermogen van het
Waarborgfonds, zoals omschreven in
de overeenkomst een niveau bereikt dat
lager is dan het garantieniveau zoals
omschreven in de overeenkomst, zij
zich jegens het Waarborgfonds zomede
jegens de geldgever verbindt aan het
Waarborgfonds gelden ter leen te
verstrekken op de wijze, onder de
voorwaarde en tot de bedragen als in
de overeenkomst is bepaald;
- de achtervangovereenkomst wordt
aangegaan ten behoeve van:
Stichting GroenWest, Oslolaan 2,
Woerden;
- de achtervangovereenkomst wordt
aangegaan tot:
het moment van opzegging;
- het Waarborgfonds verplichtingen kan
aangaan tot maximaal € 199.000.000.
Dit is een toename van € 53.000.000
ten opzichte van de huidige
achtervangpositie;
3. dit besluit ter kennisneming toe te
zenden aan Gedeputeerde Staten.

016

Handhaving kinderopvang

Het college besluit:
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Advies Sociaal Domein

1. De directeur publieke
gezondheidszorg van de GGD regio
Utrecht per 19 januari 2021 aan te
wijzen als toezichthouder zoals bedoeld
in artikel 1.61 van de Wet
kinderopvang. Dit omvat ook het
toezicht op de naleving van de door
hoofdstuk Va van de Wet publieke
gezondheid gestelde regels in de
kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde
lid, van die wet;
2. De directeur publieke
gezondheidszorg toe te staan om 1 of
meer medewerkers te machtigen om in
zijn naam op te treden als
toezichthouder in het kader van de Wet
kinderopvang;
3. Bijgaande brief met daarin het
aanwijzingsbesluit en mandatering te
ondertekenen.

017

Openstelling vacature
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met het openstellen
van de vacature Privacy Officer.

018

Openstelling vacature
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met het openstellen
van de tijdelijke vacature Juridisch
Adviseur (allround).

019

Samenwerkingsovereenkomst 2021 GGD Het college besluit:
regio Utrecht
1. Akkoord te gaan met de aanvullende
Advies Sociaal Domein
werkzaamheden, die de GGD regio
Utrecht voor en in opdracht van
gemeente De Ronde Venen uitvoert op
het domein Publieke Gezondheid in
2021.
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2. Hiervoor de
Samenwerkingsovereenkomst 2021
gemeente De Ronde Venen aan te
gaan.

020

Vertrek lid en benoeming lid Jac.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De heer M.F. van Dijk per 1 januari
2021 te benoemen tot lid van de
Jongerenadviescommissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2021
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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