Vergadering B en W
DATUM

23/03/2021

TIJD

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

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

Burgemeester besluitenlijst week
001

Besluiten van de vergadering van 16 maart

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 12

003

Mandatenlijst week 12

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 12

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/communicatie

Wethouder Kroon was afgelopen vrijdag
aanwezig bij het overleg inzake regionaal
Veenweidestrategie. De raad ontvangt
voor de zomer het koersdocument dat
volgt uit de Veenweidestrategie

Wethouder Kroon heeft telefonisch
gesproken met waterschap AGV over de
mogelijkheden voor een bijdrage aan
onderzoekwater, bodemdaling en groen
landschap (n het kader van Ruimtelijk
Perspectief)

Wethouder Kroon heeft het overleg
bestuurlijk netwerk economie bijgewoond
waar aanwezig waren alle wethouders
Economische zaken, de gedeputeerde en
stakeholders

Wethouder Hagen en wethouder Schuurs
hebben deelgenomen aan het vervolg van
het bestuurlijk overleg Utrecht West over
de governance structuur in het belang van
een regionale visie op jeugd(zorg).

Wethouder Schuurs heeft kennis gemaakt
met vertegenwoordigers van JOGG
(jongeren op gezond gewicht)

Wethouder Schuurs heeft gesproken met
een vertegenwoordiger van het Antonius
ziekenhuis en wethouders uit de hele regio
over onze zorg in de toekomst

Wethouder Schuurs heeft gesproken met
een bestuurder van gemeente Uithoorn en
de gedeputeerde van provincie NoordHolland over verschillende zaken
waaronder de oeververbinding
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 12 13
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009

Informatienota college

010

Benoemen openbare ruimte/brug "Jan
Berkelaarbrug" in Vinkeveen.
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. Om de brug op de kruising Herenweg /
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen, de
openbare ruimtenaam “Jan Berkelaarbrug”
te geven en vast te stellen overeenkomstig
de bijlage.

011

Zienswijzen tegen het Ontwerpbesluit
vergunning Wet natuurbescherming project
Exploitatie Luchthaven Schiphol en het
Luchthavenverkeersbesluit.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op het
Ontwerpbesluit vergunning Wet
natuurbescherming project Exploitatie
Luchthaven Schiphol, conform bijgaande
brief.
2. Kennis te nemen van de zienswijze op
het Luchthavenverkeersbesluit zoals die
mede namens De Ronde Venen door de
Bestuurlijke Regie Schiphol en cluster
Groene Hart wordt ingediend.
3. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over de
ingediende zienswijzen.

012

Brief aan Omgevingsdienst Regio Utrecht
(ODRU) inzake ombuiging.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde brief
aan de ODRU inzake de ombuiging vanaf
2022.

013

Wijziging beleidsregels leerlingenvervoer.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De 3de wijziging Beleidsregels
leerlingenvervoer gemeente De Ronde
Venen 2015 vast te stellen.
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014

Ruimtelijke opgave Groen en Landschap en
Groen Groeit Mee
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Ruimtelijke
opgave Groen en Landschap U10 en de
informatiebrief Groen Groeit Mee
2. De raad te informeren over de
Ruimtelijke opgave Groen en Landschap
U10, Groen Groeit Mee middels
bijgevoegde informatie nota.

015

Beantwoording vragen ChristenUnie-SGP
over de tussenstand van het beleid voor de
energietransitie iin De Ronde Venen
Advies Ruimte

016

Bijdrage provincie Utrecht recreatiegebied
Vinkeveense Plassen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De vragen van de ChristenUnie-SGP te
beantwoorden via bijgevoegde
raadsinformatienota.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde brief
aan Provincie Utrecht over de bijdrage van
provincie Utrecht aan recreatiegebied
Vinkeveense Plassen en deze te versturen
(bijlage 1).

017

Het digitaliseren van de bestuurlijke
besluitvorming
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De bestuurlijke besluitvorming te
digitaliseren door
1.1 De Bestuursmodule tot uiterlijk 1
januari 2025 te implementeren voor de
besluitvorming door het college en de
ambtelijke voorbereiding hiervan.
1.2 Het geoptimaliseerde
besluitvormingsproces in bijlage 2 als
basis te gebruiken om de nieuwe digitale
werkwijze te implementeren.
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1.3 Uiterlijk in 2024 een Europese
aanbesteding te doen voor een
totaaloplossing voor de besluitvorming
door college en raad, zodat de nieuwe
contracten uiterlijk per 1 januari 2025 in
gaan.
1.4 Alvast een bedrag voor het doen van
deze aanbesteding op te nemen in de
komende kadernota.
2. De raad te informeren met de
bijgevoegde raadsinformatienota.

018

Aanbesteding ondersteuning implementatie

1. Het college stemt in gebruik te

Uitvoeringsplan Grondstoffen 2020-2022

maken van de in het ‘gemeentelijk

Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

inkoop- en aanbestedingsbeleid
opgenomen
afwijkingsbevoegdheid’ (artikel
3.5) en het werk enkelvoudig
onderhands aan te besteden.
2. Het begeleiden van de
aanbestedingen rondom de
implementatie van het
Uitvoeringsplan Grondstoffen
2020-2022, voor een bedrag van
€36.600 op te dragen aan IPR
Normag.

019

Toezenden raadsinformatienota m.b.t. het
programma versnelling woningbouw
(provincie) en de subsidie
Woningbouwimpuls (rijk).

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het versturen van
bijgesloten informatienota aan de raad.

Advies Ruimte
020

Financiële compensatie voor
maatschappelijk partners in verband met
COVID-19 (corona)maatregelen.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Vanuit de extra rijksmiddelen in de
septembercirculaire 2020 en de

REGISTRATIENUMMER

Pagina 5 van 7

decembercirculaire 2020 de lokale
culturele en creatieve sector, de lokale
buurt- en dorpshuizen en de
vrijwilligersorganisaties Jeugd financieel te
ondersteunen volgens de richtlijn zoals
opgenomen in bijlage 1;
2. Het afdelingshoofd Sociaal Domein
mandaat te verlenen voor verstrekking van
compensatie volgens de richtlijn in bijlage
1;
3. De motie Coronasteun kunst- en
cultuursector van 15 december 2020
hiermee uit te voeren.

021

Opinienota voor de raad Verkeersstructuur
Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de opinienota aan
de raad met als onderwerp
Verkeersstructuur Vinkeveen i.r.t. het
Centrumplan Vinkeveen.

022

Speerpunten verbeteren bedrijfsvoering
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande
concretisering van de vijf
bedrijfsvoeringsspeerpunten
2. De financiële consequenties van
40.000 euro structureel te verwerken in de
kadernota. De financiële consequenties
voor 2021 te dekken vanuit het meest
passende product binnen het taakveld
overhead, programma 9. Indien binnen
desbetreffend taakveld hierdoor een
overschrijding ontstaat, wordt eerst
gekeken of de dekking gevonden kan
worden binnen het taakveld overhead.
Mocht dit niet mogelijk zijn wordt dit
meegenomen bij de eerstvolgende
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bestuursrapportage van begrotingsjaar
2021.
3. De voortgang elk kwartaal te bespreken
in het college

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021
Loco-secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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