Vergadering B en W
DATUM

04/05/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Ruud Kleijnen
Nanda Verveen
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 20 april

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 18

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 18

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week18

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder van Uden heeft separaat
gesproken met de schoolbesturen van de
OBS Pijlstaart, RKS Jozefschool en PCS
De Schakel over de
onderwijshuisvestigingssituatie in
Vinkeveen. Deze maand wordt deze
situatie verder in kaart gebracht en komt
er een informatienota richting de raad.
Deze week zitten twee brieven van de
scholen OBS Pijlstaart en PCS De
Schakel bij de griffiebrief.

Wethouder van Uden heeft van het NME
het Groener en Cooler tasje ontvangen.
Het ‘Groener en Cooler’ tasje is bedoeld
voor kinderen om in de meivakantie hun
eigen tuin of balkon groener te maken. In
het pakket zitten toffe ‘do it yourself’ tips,

interessante weetjes en spullen om de
eigen tuin of balkon iets meer klimaatproof
te maken. Vanuit de gemeente hebben we
een folder gemaakt met tips om de tuin te
vergroenen. Op deze manier willen we
mensen ervan bewust maken dat groen
bijdraagt aan het klimaatproof maken van
je tuin.

Wethouder Van Uden meldt overleg te
hebben met twee belangenorganisaties
ten aanzien van het voorstel ‘Zon en
Wind’.

Wethouder Van Uden heeft overleg gehad
met het VeenlandenCollege over
onderwijshuisvesting Vinkeveen.
Wethouder Van Uden heeft overleg met
Red het Angstellandschap – Stop
Windturbines Geingebied en Red de
Plassen inzake energietransitie.
Wethouder Schuurs heeft met het VIB op
locatie gesproken over de
verkeersveiligheid bij de toekomstige Aldi
op het industrieterrein. Een aantal opties
worden onderzocht en over een maand
verder besproken.

Wethouder Schuurs heeft een schilderij
van Anton Heyboer in ontvangst genomen
van Nellie van Rijn van het voormalig
Veenmuseum. Het hangt nu in de oude
hal in het Gemeentehuis.
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Wethouder Kroon en wethouder van Uden
kijken terug op een geslaagd webinar over
de Veenweidestrategie. Er waren veel
aanwezigen. Deze wordt op 18 mei
herhaald.

Wethouder Kroon meldt kennis te hebben
gemaakt met de twee plaatsvervangend
directeuren van GroenWest. Er is onder
andere gesproken over de aanstaande
fusie van GroenWest met Provides.

Wethouder Kroon geeft aan overleg te
hebben gehad met wethouder Elkhuizen
van de gemeente Nieuwkoop over de
dossiers recreatiewoningen en stikstof.

Wethouder Kroon meldt op bezoek
geweest te zijn geweest bij de Fontein en
de Schakel voor de Koningsspelen.

Wethouder Kroon meldt dat de ALV’s van
beide tennisverenigingen (TVM en
tennisvereniging De Ronde Venen)
hebben ingestemd met de aanleg van de
Padelbanen.

De locogemeentesecretaris blikt samen
met het college terug op de technische
avond over de Kadernota.

006

Bespreken Raadsvergadering
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007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs koppelt terug over
een avond over Stichtse Groenlanden. Het
raadsvoorstel komt voor de raad van
september

008

Collegebezoeken week 18 19

Donderdag 6 mei
Wethouder van Uden heeft een
kennismakingsafspraak met de Energieke
Rondeveners, 16.00 uur digitaal.

Dinsdag 11 mei
Wethouder Kroon houdt een
openingswoord bij het onthullen van het
bouwbord Project 24 voor de bouw van 45
huurappartementen Gosewijn van
Aemstelstraat en Bernhardlaan Mijdrecht,
aanvang 14.00 uur.

Wethouder Schuurs krijgt een rondleiding
in de Watertoren en bespreekt de
verkeerssituatie, aanvang 14.30 uur in
Mijdrecht.

Woensdag 12 mei
Burgemeester Divendal verricht de
opening van het project genaamd
‘Fluisterende Molens’, in het kader van het
landelijk themajaar Ode aan het
Landschap, aanvang 14.00 uur in
Abcoude.

009

Informatienota college
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010

Beantwoording vragen Ronde Venen Belang Het college besluit:
over de Regionale Veenweide strategie.
Advies Ruimte

1. De vragen van Ronde Venen Belang
over de Regionale Veenweidestrategie te
beantwoorden via bijgevoegde
raadsinformatienota.

011

Programmarekening 2020
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De programmarekening 2020 gewijzigd
aan te bieden aan de gemeenteraad
2. In te stemmen met het raadsvoorstel
voor het vaststellen van de
programmarekening 2020

012

Decentralisatie Beschermd Wonen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgesloten informatienota raad aan de
raad te versturen.

013

Beantwoording vragen van de fractie
ChristenUnie-SGP inzake actie Regionaal
Bureau Leerplicht in geval van ontheffing
van de leerplichtwet.
Advies Sociaal Domein

014

Vragen CDA ontwikkelingen St.
Antoniusziekenhuis
Advies Sociaal Domein

015

Verkeersbesluit voor instellen inrijverbod
vrachtverkeer en verbod op stilstaan in Prins
Bernhardlaan te Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Met bijgaande informatienota raad de
gemeenteraad te informeren over de
vragen die door fractie ChristenUnie-SGP
zijn gesteld.

Het college besluit:
1. Bijgaande gewijzigde informatienota
naar de raad door te geleiden.
Het college besluit:
1. Bijgaand verkeersbesluit vast te stellen
om een inrijverbod voor vrachtverkeer in te
stellen en een verbod op stilstaan in de
Prins Bernhardlaan te Vinkeveen.
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016

Uitkomsten zero based budgetting
programma 1.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van
zero based budgetting programma 1.
2. De gewijzigde raadsinformatienota aan
de raad te versturen na bespreking in de
Auditcommissie van 18 mei 2021.
3. Wethouder Schuurs te mandateren om
aanpassingen te doen naar aanleiding van
de bespreking in de Auditcommissie.

017

Beantwoording vragen fractie VVD De
Ronde Venen inzake AED's.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Met bijgaande gewijzigde informatienota
raad de gemeenteraad te informeren over
de vragen die door de fractie VVD De
Ronde Venen zijn gesteld.

018

Beantwoording aanvullende 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.

019

Beantwoording brief Federatie
Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en
beantwoording raadsvragen CDA over
Inkoopkader en Vaktherapie met betrekking
tot Jeugdzorg.

Het college besluit:
1. Bijgesloten gewijzigde informatienota
raad aan de raad te versturen.
2. Bijgesloten brief aan de FVB versturen.

Advies Sociaal Domein
20

Burgemeester besluitenlijst week 18

De burgemeester besluitenlijst wordt voor

Advies

kennisgeving aangenomen.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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