Vergadering B en W
DATUM

09/03/2021

TIJD

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

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 02 maart

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 10

003

Mandatenlijst week 10

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 10

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Afgelopen woensdag hebben wethouder
Kroon en Schuurs regulier overleg gehad
met Ondernemersvereniging Vinkeveen.
Hierbij is stil gestaan bij de ontwikkelingen
omtrent glasvezel, N201,
Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen
en Corona.

Donderdagochtend heeft wethouder Kroon
overleg gehad met de
Winkeliersvereniging van Mijdrecht- Dorp.
Er is gesproken over de gevolgen van
Corona, en gezamenlijk zoeken naar
mogelijkheden binnen de gestelde regels.

Donderdagochtend heeft Wethouder
Kroon tijdens het reguliere overleg met
Groenwest afscheid genomen van
directeur Karin Verdoren. Wethouder
Kroon heeft Karin Verdoren bedankt voor
de fijne samenwerking met de gemeente
en namens de gemeente heeft ze een blijk
van waardering ontvangen. Ze wordt
directeur bij woningcorporatie De Key in
Amsterdam.

Wethouder Schuurs heeft samen met het
afdelingshoofd Ruimte een initiatiefnemer
gesproken over zijn plannen voor
natuurontwikkeling.

Wethouder Schuurs heeft deze week
contact met Dorpsraad Baambrugge over
de Rijksstraatweg over de vraag of het
college mogelijkheden ziet ten aanzien
van de snelheid en veiligheid.

Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
gymlessen geweest in Sporthuis Abcoude.
Deze zijn weer mogelijk en nu in een
nieuw Sporthuis.

Wethouder Schuurs meldt dat zij
telefonische overleggen heeft met de
verzorgingstehuizen over hoe het gaat.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking
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008

Collegebezoeken week 10

009

Informatienota college: informatienota
Inkoopplan 2021

010

Calamiteitenplan analoge archieven
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
calamiteitenplan voor de analoge
archieven van de gemeente De Ronde
Venen.

011

Reactie op managementletter 2020 van
accountant BDO
Advies Bestuur, Management & Onderzoek

Het college besluit:
1. De raad te informeren over onze reactie
op de managementletter 2020 van
accountant BDO via een gewijzigde
informatienota.

012

Ontwerpbestemmingsplan Van Geijnweg 2
Advies Plannen & Vergunningen

Het college besluit:
1 Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. Van Geijnweg 2, Mijdrecht
een milieueffectrapportage niet nodig te
achten voor deze ontwikkeling.
2 Het ontwerpbestemmingsplan Van
Geijnweg 2, te Mijdrecht conform artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ter inzage te leggen.
3 De raad middels een informatienota te
informeren over deze procedure.

013

Informeren van de raad over actuele

Het college besluit:

ontwikkelingen met betrekking tot het
Veenweidebad
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Advies Ruimte

1. Instemmen met het informeren van de
raad over actuele ontwikkelingen met
betrekking tot het Veenweidebad middels
een informatienota.

014

Plannings- en verantwoordingsdocument
2021
Advies Concernstaf

015

Zienswijze college op Integraal Ruimtelijk
perspectief U10
Advies Ruimte

Het college besluit:
1 In te stemmen met het Plannings- en
verantwoordingsdocument 2021.

Het college besluit:
1 Kennis te nemen van het Ontwerp IRP
als resultaat van het REP fase 3.
2 In te stemmen met bijgevoegde
zienswijze op het Ontwerp IRP en deze
kenbaar te maken aan de U10.

016

Initiatief tijdelijke woningen nabij
Veenweidebad
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de opinienota
Initiatief 480 tijdelijke woningen bij
Veenweidebad (met bijlagen) met wijziging
die wethouder Kroon in mandaat mag
aanbrengen.

017

Monitor Sociaal Domein 2020
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De Monitor Sociaal Domein 2020 vast
te stellen.
2. De raad per gewijzigde informatienota
op de hoogte te stellen van de Monitor
Sociaal Domein 2020.

REGISTRATIENUMMER

Pagina 4 van 6

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021
Loco-secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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