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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 19
januari 2021

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 04

003

Mandatenlijst week 04

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 04

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft op vrijdag 22
januari jl. samen met de burgmeester
het 2de bestuurlijk overleg Sterk
Utrechts Bestuur bijgewoond. Er is
gesproken over optimalisering van de
samenwerking tussen provincie,
waterschap en gemeenten.
Wethouder Kroon meldt dat directeurbestuurder Karin Verdooren vertrekt bij
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GroenWest. Het college wenst haar
veel succes in haar nieuwe baan.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met een aantal insprekers over de
parkeervisie Abcoude. Afgesproken is
in de volgende stap rond de blauwe
zone bij het station hun ook te
betrekken.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met Mieke Telder van Tympaan de Baat
over de lopende zaken. Zij proberen
zoveel mogelijk te kunnen blijven doen
in deze Corona tijd.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan de 1e bestuursvergadering aan de
stichting Schuldenknooppunt, namens
de VNG. Dit schuldenknooppunt zorgt
voor snelle en eenduidige informatie
uitwisseling tussen schuldeisers en
schuldhulpverleners.
De loco-secretaris heeft samen met de
burgemeester een bespreking
bijgewoond over de toekomst van het
RHCVV vanwege het vertrek van
gemeente Weesp.
De loco-secretaris koppelt terug over
het overleg met het bestuur van
Stichting Rijk waarover oa is gesproken
over de gevolgen van het vertrek
gemeente Castricum, en de vraag is
hoe gaan we nu verder qua

2

verwachtingen. Er komt in maart een
voorstel in het AB hoe we verder gaan.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 04 05

009

Informatienota college Route
vervolgproces concretisering
taakstellingen apparaatskosten 20222025

010

Toezegging nr. 205/20:
Oversteekvoorzieningen op de Rondweg
in Mijdrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
Informatienota over Toezegging nr.
205/20: Oversteekvoorzieningen op de
Rondweg in Mijdrecht.

011

Uitvoeringsplan Cyberveiligheid
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het vaststellen van de publieksversie
van het Uitvoeringsplan
Cyberveiligheid.
2. De raad te informeren middels
bijgaande raadsinformatienota.

012

Contractering zorgaanbieders Sociaal
Domein, afdoening toezegging 179/20.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De gemeenteraad middels
bijgevoegde gewijzigde informatienota
raad te informeren over de
(kwaliteits)toetsing van lokaal
gecontracteerde zorgaanbieders en
daarmee toezegging 179/20 af te doen.

Op 3 februari vindt de U10
bestuurstafeldag plaats. In de
collegevergadering van 2 februari wordt
de voorbereiding besproken
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013

Voortgangsrapportage grondexploitaties
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de
voortgangsrapportage grondexploitaties
betreffende de periode juni 2020 tot en
met december 2020.
2. De openbare voortgangsrapportages
aan de raad aan te bieden via de
bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.

014

Monitor Voor- en vroegschoolse educatie
2019-2020
Advies Sociaal Domein

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

015

Reactie op advies Participatieplatform
Onderzoek en privacy
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Met bijgevoegde brief te reageren op
het advies van het Participatieplatform
Sociaal Domein met betrekking tot
onderzoek en privacy.

016

Beantwoording college schriftelijke
vragen PvdA / Groen Links over
Zonnepanelen en de WOZ.
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen PvdA /
Groen Links over Zonnepanelen en de
WOZ middels bijgevoegde
raadsinformatienota

017

Informatienota stand van zaken
bestemmingsplan Plassengebied
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De informatienota stand van zaken
Plassengebied te delen met de raad

018

Toekomstige samenwerking
recreatieschappen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.In te stemmen met bijgevoegd
gewijzigd raadsvoorstel over de
toekomstige samenwerking van
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden
(SGL) en Plassenschap Loosdrecht.
2. In te stemmen met bijgevoegde
concept reactie van de raad op de
richtinggevende uitspraken voor de
toekomstige samenwerking van de
schappen.
019

Informatienota en vervolgnotitie
buitensportaccommodaties
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Instemmen met het informeren van
de raad over diverse aspecten met
betrekking tot de
buitensportaccommodaties in De Ronde
Venen middels een informatienota en
een notitie.

020

Beweeginitiatief voor de jeugd tijdens
corona
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren
van de raad over het beweeginitiatief
voor de jeugd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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