Vergadering B en W
DATUM

20/04/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Monique Treur
Anne Bruins
Afwezig is wethouder Kroon

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 13 april

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 15

003

Mandatenlijst week 15

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 15

005

Mededelingen/Communicatie

Burgemeester Divendal en wethouder
Schuurs hebben met de historische
vereniging gesproken over diverse
onderwerpen rond cultureel erfgoed en
cultuur. Het ging hierbij om de wederzijdse
inspanningen om zorgvuldig om te gaan
met ons cultureel erfgoed en de
ontwikkelingen die hierbij een rol spelen.

Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon hebben deelgenomen aan het
provinciebrede samenwerkingsoverleg
vergunningen, toezicht en handhaving.
Tijdens dit overleg is ondermeer
gesproken over de door de gemeenten
gewenste beleidsruimte die gemeenten
willen hebben bij diverse onderwerpen.

Wethouder Van Uden heeft op 20 en 21
april afzonderlijke
kennismakingsgesprekken met
Stichting Stop windturbines Geingebied,
Stichting Red het Angstellandschap en
Stichting Veenwind.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 16 17

Donderdag 22 april
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
Webinar Digitale transformatie, een
organisatiebrede aanpak, aanvang 14.00
uur (digitaal)

Wethouder van Uden brengt hij een
bezoek aan obs de Pijlstaart en het
Veenlanden College locatie Vinkeveen. Na
het bezoek vindt een bestuurlijk overleg
plaats tussen de besturen en de
gemeente.

Vrijdag 23 april
Wethouder Kroon brengt een bezoek
i.h.k.v. de Koningsspe-len aan de Schakel
in Vinkeveen en aan het Kidscollege in
Wilnis, aanvang 09.15 uur.

Maandag 26 april

REGISTRATIENUMMER

Pagina 2 van 6

Burgemeester Divendal reikt de
Koninklijke onderscheidingen uit.

009

Informatienota college

010

Raadsvragen Christen Unie/SGP over beleid Het college besluit:
bestemmingsplannen.
Advies Ruimte

1. Akkoord te gaan met de beantwoording
van de raadsvragen van de Christen
Unie/SGP zoals dit verwoord is in de
gewijzigde raadsinformatienota.

011

Bijdrage De Ronde Venen aan de RES 1.0
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijzigd informeren over het
vooralsnog niet aanleveren van een
bijdrage van De Ronde Venen aan de
RES 1.0 en de gevolgen daarvan.

012

Terugkoppeling voorbereidende bijeenkomst Het college besluit;
Omgevingswet (24 maart 2021)
Advies Ruimte

1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
24 maart 2021 in het kader van de
Omgevingswet.

013

Terugkoppeling voorbereidende bijeenkomst Het college besluit:
raad participatiebeleid (31 maart 2021)
Advies Dienstverlening

1. De informatienota Terugkoppeling
voorbereidende bijeenkomst raad
participatiebeleid (31 maart 2021) naar de
raad te sturen.

014

Uitkomsten maartcirculaire gemeentefonds

Het college besluit:

2021
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Advies Concernstaf

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van
de maartcirculaire gemeentefonds 2021
2. De raad te informeren via een
gewijzigde informatienota, Wethouder
Schuurs mandaat tot aanbrengen
wijzigingen.

015

Vragen CDA betreffend
kindertoeslagenaffaire
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande
raadsinformatienota en deze door te
sturen naar de raad.

016

Ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 en
ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap
Stichtse Groenlanden (SGL)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatienota en zienswijze met
betrekking tot ontwerpjaarverslag en rekening 2020 en ontwerpbegroting 2022
van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden.

017

Voorlopige jaarstukken 2020,
geactualiseerde begroting 2021 en
ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

Utrecht (VRU).

1

Advies Concernstaf

kanttekeningen in te dienen bij het

Zienswijze met beperkte

dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Utrecht op de:
a. Voorlopige Jaarstukken 2020
b. Ontwerpbegroting 2022 en
geactualiseerde begroting 2021
2

Dit door middel van bijgevoegde

conceptbrief aan de VRU kenbaar maken.
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018

Wijziging statuten en begroting 2022 van
stichting WerkwIJSS-Schoon
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met raadsvoorstel
‘Wijziging statuten van stichting
WerkwIJSS-Schoon en begroting 2022’ en
deze aan de raad door te zenden.

019

Zienswijze begroting 2022 Kansis Groen.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel Zienswijze begroting 2022
Kansis Groen.

020

Burgemeester besluitenlijst week 16

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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