Vergadering van B en W
DATUM
TIJD
PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

30/03/2021
9:30 uur
kamer 3
Ton Poot
Nanda Verveen
voltallige college

BESLUITENLIJST - OPENBAAR

1

001

Besluiten van de vergadering van 23
maart 2021

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 13

De hamerstukkenlijst wordt
vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 13

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 13

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft verschillende
sessies bijgewoond van de U10 en de
rep over wonen en de economische
positionering van de regio
Wethouder Kroon heeft met de heer
De Vries van bar Adelhof in Mijdrecht
gesproken over sluiting vanwege
coronamaatregelen. Gevraagd is of de
gemeente ook financieel iets kan
betekenen inzake de leges voor de
kansspelautomaten. Dit wordt
uitgezocht
Wethouder Kroon meldt dat het oude
toiletgebouw op de Stationslocatie
gerenoveerd gaat worden
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Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het overleg met de besturen van
de kinderopvang en basisscholen
aangaande het Hofland complex over
de bouw van het nieuwe
schoolgebouw
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de RES U16, waar gesproken is
over de bijdragen van de verschillende
gemeenten en De Ronde Venen de
enige is die geen geschatte bijdrage
doet. En gesproken is over de
bevindingen van de verkenner die
geïnventariseerd heeft wat de
verschillende gemeenten politiek en
bestuurlijk nodig hebben in het vervolg

006

Bespreken Raadsvergadering

Op 1 april is de raadsvergadering
waarin wordt besloten over voorstel tot
benoeming wethouder en raadslid.
Tevens wordt afscheid genomen van
wethouder Hagen.

007

Regionale Samenwerking

In verband met het vertrek van
wethouder Hagen en de komst van
een nieuwe wethouder is benoeming
in bestuur van bepaalde
gemeenschappelijke regelingen
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vereist. Deze voorstellen zijn
voorbereid: de opvolger van
wethouder Hagen vult deze plekken in.

008

Collegebezoeken week 13 en 14
Advies

Woensdag 31 maart
Burgemeester Divendal neemt
afscheid van dokter Janssen, aanvang
15.20 uur in Abcoude.
Woensdag 07 april
Wethouders Kroon en Schuurs nemen
deel aan het Zilveren Kruis
Themabijeenkomst Wonen en Zorg,
aanvang 10.00 uur. (digitaal)

009

Informatienota college
- Evaluatie project Brieven en
formulieren Sociaal Domein
vereenvoudigen

010

Afspraken met gemeente Uithoorn over
de verkeerssituatie in Amstelhoek
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
brief aan het college van de gemeente
Uithoorn met daarin de bevestiging
van de afspraken over de
verkeerssituatie in Amstelhoek;
2. De kosten van de aanpassing van
de verkeerssituatie in Amstelhoek ter
grootte van € 160.000 te dekken uit de
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reeds beschikbare
investeringsbudgetten Fietsenstalling
2019 (€ 30.000) en Aanleg fietsroute
Baambrugge-Amsterdam-ZO (€
100.000) en het incidenteel budget
Suggestiestroken Schattekerkerweg (€
30.000) en dit te verwerken in de 1e
bestuursrapportage 2021;
3. De raad middels bijgevoegde
gewijzigde Informatienota over de
afspraken te informeren.

11

Beslissing op bezwaar Participatiewet
Advies Sociaal Domein

Niet accoord.

12

Motie Intensief inzetten voorveld sociaal Het college besluit:
domein (165/20)
1. In te stemmen om de motie
Advies Sociaal Domein
Intensief inzetten op voorveld sociaal
domein af te doen door het versturen
van bijgevoegde informatienota naar
de raad.

13

Afdoen toezeggingen 107/20 en 24/21 : Het college besluit:
kwaliteitsverbetering ruimtelijke dossiers 1. De raad met bijgevoegde gewijzigde
Advies Ruimte
informatienota te informeren over de
kwaliteitsverbetering op ruimtelijke
dossiers ter afdoening van
toezeggingen 107/20 en 24/21
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14

Stand van zaken recreatiewoningen
(motie 72 18, motie 74 19)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.. Kennis te nemen van de stand van
zaken inzake het dossier
recreatiewoningen zoals beschreven
in bijgevoegde informatienota.
2.. De raad te informeren met
bijgevoegde informatienota.

15

Cruyff Court in Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. op het speelveld aan het Van
Voorthuijsenhof een Cruyff Court te
realiseren en daartoe een
overeenkomst aan te gaan met de
Cruyff Foundation;
2. de aanbesteding van het Cruyff
Court te laten plaatsvinden middels
een enkelvoudige onderhandse
aanbesteding;
3. de budgethouder te mandateren
voor de aanbesteding;
4. de raad te informeren middels een
gewijzigde informatienota;
5. het investering voor de
aanlegkosten van circa € 100.000 en
de bijbehorende bijdrage van de Cruyff
Foundation te verwerken in de 1ste
bestuursrapportage 2021.
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16

Vaststellen Sociaal Statuut
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. Het Sociaal Statuut vast te stellen
met ingang van 1 april 2021.

17

Raadsinformatienota Raadsvragen
fractie Seniorenpartij over de oude
boerderij aan de Mijdrechtse Dwarsweg
36A in Wilnis.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de
beantwoording van de raadsvragen
van de fractie van de Seniorenpartij
2. Verzenden van bijgevoegde
informatienota aan de raad

18

Beantwoording vragen Seniorenpartij
over zoekgebieden voor windmolens
aan de grens met gemeente De Ronde
Venen.
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. De vragen van de Seniorenpartij te
beantwoorden via bijgevoegde
raadsinformatienota.

19

informatienota raad vaarseizoen
Vinkeveen 2021 toezegging 214/20
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
raadsinformatienota om de raad
kennis te laten nemen van de te
nemen maatregelen in het
vaarseizoen 2021.

20

Voortgang project Samen
Dementievriendelijk
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen om de raad met
bijgevoegde informatienota en
jaarverslag te informeren.
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21

Jaarverslag Regionaal Bureau
Leerplicht 2019/2020.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het
jaarverslag leerplicht van het
Regionaal Bureau Leerplicht over het
schooljaar 2019-2020.
2. De raad via bijgevoegde
informatienota op de hoogte te stellen
van het jaarverslag 2019-2020

22

Beantwoording schriftelijke vragen van
de fractie van Ronde Venen Belang
inzake versperring van het Bellopad
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaande
informatienota aan de raad en de
daarin opgenomen beantwoording van
de vragen;
2. de informatienota in handen te
stellen van de griffier.

23

Brief inhoudende het verzoek aan
Gedeputeerde Staten om tot een
gezamenlijke oplossing van bestuurlijke
impasse inzake het Plassengebied te
komen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
concept-brief aan Gedeputeerde
Staten.

23

Wijziging van benoeming collegeleden
in verbonden partijen.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaand
raadsvoorstel aan de raad
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24

Burgemeester besluitenlijst week 13

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 06 april 2021
Loco-Secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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