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BESLUITENLIJST

001

Besluiten van de vergadering van 09
maart 2021

002

Hamerstukkenlijst week 11

003

Mandatenlijst week 11

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 11

005

Mededelingen/Communicatie

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Wethouder Kroon heeft gesproken met
stichting Hakyol moskee Mijdrecht over
locatie Twistvlied.
Wethouder Schuurs en wethouder
Kroon hebben gesproken met Vobi over
het Bellopad. Wordt vervolgd.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met Barbara Wittebol en Ester Prins
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van Kunst Centraal, zij zorgen voor
cultuureducatie op scholen.
Wethouder Schuurs is met de
aannemer en betrokken ouders uit
Abcoude bij de kruising
Ruwielspad/Amsterdamse Straatweg
geweest, hier wordt een vrijliggend
fietspad aangelegd voor het bevorderen
van de fietsveiligheid vooral voor
kinderen die van de sportvelden komen.
Het fietspad zou eind deze maand af
moeten zijn.
Wethouder Kroon en wethouder
Schuurs hebben gesproken met de
ondernemers uit Wilnis, over meerdere
onderwerpen zoals verkeer en
ontwikkeling van de Dorpsstraat.
Wethouder Schuurs heeft bij Careyn
een voorjaarsattentie gebracht als hart
onder de riem. Het is ook bezorgd bij
andere zorginstellingen, met de overige
worden digitale gesprekken gevoerd om
te horen hoe het gaat.
Wethouder Schuurs heeft een
kennismakingsgesprek gevoerd met de
nieuwe voorzitter van het Dorpscomité
in De Hoef, Louise Out van Staveren.
Wethouder Hagen en wethouder Kroon
hebben gesproken met stichting Red
het Angstellandschap over de
uitkomsten van de zon en wind kaart en
het vervolg proces, waarin inwoners in
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het gebiedsproces wederom betrokken
worden bij de ontwikkeling.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
mevrouw Van Berge Henegouwen van
st KPO Antonius over de verschillende
scholen in de gemeenten het
toekomstperspectief en de huisvesting.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
bestuur van De Schakel en De
Jozefschool als voorbereiding op het
Integraal Huisvestings Programma
(IHP) van de scholen.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
het Henk Ligthart van het VLC en het
bestuur en de directeur Van den Dool
van Obs Pijlstaart over de huisvesting in
Vinkeveen.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met Diemen, Ouder
Amstel en Amstelveen over de
invoering van van DIftar in Ouder
Amstel.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
Daniel Storm van de VIB over het
belang voor de openstelling van stage
plaatsen voor (mbo) studenten.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking
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008

Collegebezoeken week

009

Informatienota college

010

Voorbereidende bijeenkomst Adviesrol
raad bij afwijken van omgevingsplan
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de
voorgestelde opzet van de
voorbereidende bijeenkomst voor de
gemeenteraad over de adviesrol van de
raad bij afwijken van het omgevingsplan

011

Vaststelling Omgevingsvisie en interim
omgevingsverordening provincie Utrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de wijze
waarop bij de vaststelling van de
Omgevingsvisie en interim
omgevingsverordening van de provincie
Utrecht met onze zienswijzen is
omgegaan

012

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning technische
installatie De Lindeboom 25 in Mijdrecht.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk
verklaren;
2. De omgevingsvergunning, onder
aanvulling van de motivering ten
aanzien van het bouwen op de
uitbreiding van het hoofdgebouw, in
stand laten.

013

Aanvulling omgevingsvergunning
Máximalaan 1 tot en met 9 in Vinkeveen
naar aanleiding van tussenuitspraak
rechtbank.

Het college besluit:
1. Kruimelontheffing verlenen voor het
aanbrengen van beschoeiing op het
perceel Máximalaan 9 in Vinkeveen.
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Advies Ruimte

014

Kader Vereveningsfonds sociale
woningbouw.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het kader van
het Vereveningsfonds sociale
woningbouw vast te stellen.

015

Raadsvoorstel aanvullend
investeringsbudget Kindcentrum Hofland
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgaande
gewijzigd raadsvoorstel.

016

Ontwerpbestemmingsplan Kwikstaart 46,
Mijdrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. Kwikstaart 46, Mijdrecht
een milieueffectrapportage niet nodig te
achten voor deze ontwikkeling.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
Kwikstaart 46, 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.

017

Afwikkeling Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties
COVID-19 Q4 2020 (verder te noemen
TVS).
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Een deel van de door
amateursportorganisaties aan de
gemeente te betalen
gebruikersvergoeding huur over de
periode oktober tot en met december
2020 kwijt te schelden, ter compensatie
bij het rijk een uitkering aan te vragen in
het kader van de TVS en het
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kwijtgescholden huurbedrag met
amateursportorganisaties te verrekenen
als het aangevraagde TVS-bedrag niet
volledig wordt verleend.

018

Informatienota stand van zaken
vernieuwing gemeentehuis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde
informatienota over de stand van zaken
vernieuwing gemeentehuis en in te
stemmen met het verzenden van deze
informatienota naar de gemeenteraad.

019

Raadsvoorstel beleid Zoekgebieden voor
zonnevelden en windmolens
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het gewijzigde raadsvoorstel beleid
Zoekgebieden voor zonnevelden en
windmolens aan te bieden aan de raad.

020

Addendum Structuurvisie De Ronde
Venen 2030
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.. Het addendum Structuurvisie De
Ronde Venen 2030 voor inspraak ter
inzage te leggen.
2.. De raad hierover middels het
raadsvoorstel Kader Vereveningsfonds
sociale woningbouw te informeren.

021

Budgetaanvraag voor ontwikkeling van de Het college besluit:
locatie De Meijert en omgeving.
1. In te stemmen met bijsloten
Advies Ruimte
raadsvoorstel over de budgetaanvraag
voor De Meijert en omgeving
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022

Meerjarig Regionaal Programma
Laaggeletterdheid 2020 – 2024
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Meerjarig
Regionaal Programma
Laaggeletterdheid 2020 – 2024.
2. De raadsinformatienota en het
Programma aan de raad ter
kennisname aan te bieden.

023

Inkoopconvenant U16 leerroutes taal
nieuwe Wet inburgering
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het Inkoopconvenant Taalonderwijs
en KNM (Kennis Nederlandse
Maatschappij) in de drie leerroutes
inburgering U16-gemeenten (inclusief
Addendum) aan te gaan.
2. Mandaat-, volmacht- en
machtigingsbesluit De Ronde Venen
2021 INKOOPCONVENANT
TAALONDERIJS EN KNM IN DE DRIE
LEERROUTES INBURGERING U16gemeenten zoals opgenomen in bijlage
3 vast te stellen voor zover het de
bevoegdheden van het college betreft.
3. De raad met bijgevoegde
Informatienota te informeren.

24

Burgemeester besluitenlijst week 11

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021
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Loco-Secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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