Vergadering B en W
DATUM

23/02/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Monique Treur
Anne Bruins
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 16

De besluiten worden ongewijzigd

februari 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 08

003

Mandatenlijst week 08

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 08

005

Mededelingen/Communicatie

Naar aanleiding van een brief met urgentie
ivm coronamaatregelen hebben
wethouder Kroon en de burgemeester met
een aantal ondernemers gesproken.
Wethouder Kroon heeft contact gehad met
de staatssecretaris.
De burgemeester heeft via de VNG met de
klankbordgroep gesproken.
Wethouder Schuurs heeft gesproken met
Erik de Haan, directeur van de bibliotheek,
over de Afhaalbieb en over het
voorbereiden van de besparing vanaf
2022 ivm taakstelling.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
het werkatelier voor bestuurders over
klimaatadaptatie, het belang van nu

passende maatregelen treffen in de
openbare ruimte voor de toekomst.
Wethouder Hagen heeft met andere
wethouders uit Utrecht en voorzitters van
de mbo’s deelgenomen aan het overleg
kernketenaanpak mbo, waar gewerkt
wordt aan een integrale benadering van
jeugdhulp of ondersteuning op mbo’s.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
het bestuurlijk overleg met onder andere
wethouder Doorninck (Amsterdam),
wethouder Boomgaars (Ouder Amstel)
over windenergie in de buurgemeenten.
Afgesproken is dat De Ronde Venen
meewerkt aan de effect studies.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
wethouder Boomgaars (Ouder-Amstel) en
wethouder Van Dijk (Stichtse Vecht) over
het plotselinge bericht dat de glasvezel in
verschillende gebieden in onze gemeente
niet wordt aangelegd.
Wethouder Hagen heeft samen
metwethouder Schuurs deelgenomen aan
Utrecht West SD over de governance van
Utrecht West en de mogelijkheden van
samenwerking die dit platform biedt.
Wethouder Hagen, mevrouw Van
Houwelingen de heer Ligthart en de heer
Den Dool hebben gesproken over de
huisvesting van de Pijlstaart school in
Vinkeveen.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
de RES U16, waar gesproken is over het
bod van de RES 1.0. Afgesproken is dat
U16 het bod 1 oktober indient. De Ronde
Venen deelt haar zoekgebieden met de
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RES zodra deze zijn vastgesteld door de
raad.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
de Provinciale bijeenkomst circulair
inkopen, waar gesproken is over een
regionale vraagbaak over circulariteit.
Wethouder Kroon kijkt terug op een
interactieve REP/RES-sessie. Goed te
merken dat veel raadsleden van De
Ronde Venen participeerden in de
bijeenkomst en de deelsessie.
006

Bespreken Raadsvergadering

Wethouder Schuurs handelt de
toezeggingen die gedaan zijn in de
politieke commissie ABZF d.d. 18 februari
2021 namens het college af (onderwerp:
richtinggevende uitspraken toekomstige
samenwerking recreatieschappen).

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 08 09

009

Informatienota college

010

Beantwoording vragen seniorenpartij over
zichtbaarheid varkensruggen in
parkeervakken
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

011

Voortgang toezicht en handhaving
Vinkeveense Plassen 4e kwartaal 2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad informeren over de antwoorden
op de gestelde vragen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van
het toezicht en handhaving op de
Vinkeveense Plassen over het vierde
kwartaal van 2020 zoals beschreven in
bijgevoegde informatienota
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2. De raad te informeren met de
bijgevoegde informatienota

012

Indienen van zienswijze tegen OntwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op de
Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening.
2. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over de
ingediende zienswijze.

013

Opdracht participatiebeleid
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1 In te stemmen met de opdracht opstellen
participatiebeleid.
2 De raad in de Bestuursrapportage 2021
voor te stellen het budget Inwonerpanels
2020 van
25.000 euro over te hevelen naar 2021 en
in te zetten voor de opdracht
participatiebeleid.
3 De raad over de opdracht
participatiebeleid te informeren via
bijgaande informatienota.
4 Als college deel te nemen aan de
Quickscan Lokale Democratie (allen:
invullen vragenlijst en
afvaardiging in begeleidingsgroep).
5 De raad op te roepen ook deel te nemen
aan de Quickscan Lokale Democratie.
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014

Het Reglement burgerlijke stand 2020 en de
rechtspositieregeling voor de buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand 2020
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. Het Reglement burgerlijke stand 2020
vast te stellen.
2. De Arbeidsvoorwaardenregeling voor
de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente De
Ronde Venen 2020 vast te stellen.
3. Wethouder Kroon onthoudt zich van
beraadslaging en van stemming.

015

Praktijkondersteuner huisartsen GGZ jeugd.
Afdoen motie 166/20 en toezegging 203/20.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande
raadsinformatienota en deze door te
sturen naar de raad.
2. Met de informatienota raad motie
166/20 en toezegging 203/20 af te doen.

016

Benoemen van een openbare ruimte
straatnaam Aan het Spoor in Mijdrecht.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De straatnaam Aan het Spoor in
Mijdrecht voor de nieuwbouwwijk op de
Stationslocatie Mijdrecht vast te stellen
overeenkomstig de bijlage.

017

Vragen CU-SGP over lokale afhandeling
Toeslagenaffaire
Advies Ruimte

018

Raadsinformatienota Groene Leges
Advies Ruimte

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

Het college besluit:
1. Wethouder Kroon krijgt mandaat tot
aanpassing en verzending van de
raadsinformatienota in overleg met het
afdelingshoofd Ruimte.
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2. Wethouder Hagen onthoudt zich van
beraadslaging en van stemming.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 02 maart 2021
Loco-secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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