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BESLUITENLIJST

001

Besluiten van de vergadering van 04 mei
2021

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 19

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 19

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 19

005

Mededelingen/Communicatie

De collegeleden kijken terug op hoe,
ondanks de beperkingen, op een
waardige manier de dodenherdenking
heeft plaatsgevonden en hopen dat
volgend jaar de herdenking weer op de
gebruikelijke wijze kan plaatsvinden
Wethouder Kroon heeft gesproken met
IJsclub Nooit Gedacht over de
Voorbijlocatie
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Wethouder Schuurs heeft een positief
gesprek gevoerd met de bewoners van
Dukaton over de wens van de
bewoners om bebording en een 30kmzone. Voor 21 mei komt de gemeente
terug op de maatregelen
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 19 20

Woensdag 12 mei
Burgemeester Divendal verricht de
opening Fluiterende Molens bij de
Mondriaan molen, aanvang 14.00 uur in
Abcoude.
Dinsdag 18 mei
Wethouder Kroon verricht de opening
van de brug bij de sportvelden
Vinkeveen, aanvang 14.30 uur in
Vinkeveen.
Wethouder Kroon volgt de Webinar
Regionale Veenweiden Strategie
Utrechtse Veenweiden, 19.00 uur
digitaal.
Wethouder Van Uden heeft een
kennismakingsgesprek met bestuurders
van Zon op De Ronde Venen, aanvang
14.00 uur digitaal.
Wethouder Van Uden heeft een
kennismakingsgesprek met bestuurders
van Vechtstreek en Venen, aanvang
16.00 uur digitaal.
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Woensdag 19 mei
Wethouder Van Uden volgt de Webinar
van de GGD in het teken van
versterking en preventie om impact van
corona te verkleinen, aanvang 9.30 uur
digitaal.
009

Informatienota college
-Jaarrekening 2020 en overzicht
lobbyactiviteiten U10.

010

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning
bedrijfsverzamelgebouw Rijksstraatweg
45b Baambrugge.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De bezwaarschriften die gericht zijn
tegen het besluit om
omgevingsvergunning te verlenen voor
een bedrijfsverzamelgebouw aan de
Rijksstraatweg 45b in Baambrugge
ontvankelijk en ongegrond verklaren;
2. De motivering van het besluit
aanvullen en
3. Het verzoek om vergoeding van
proceskosten af te wijzen.

011

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 van
de Gemeenschappelijke regeling
Amstelland-Meerlandenoverleg.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening
2020 en de begroting 2022 van de
Gemeenschappelijke regeling
Amstelland-Meerlandenoverleg en
hiertoe bijgevoegde brief te versturen.
2. De raad via bijgevoegde
informatienota te informeren.

012

Raadsinformatienota stand van zaken
ontwikkeling forten Stelling van
Amsterdam (toezegging 27/21).
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren door
toezending van bijgevoegde
informatienota.
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013

Beantwoording vragen Ronde Venen
Belang over uitingen op verschillende
social media kanalen van de gemeente
en andere media over het onderwerp
duurzaam.
Advies Dienstverlening

014

Reactie open brief van Stichtingen Tegen Het college besluit:
Wind op Land in De Ronde Venen
1. Kennis te nemen van de open brief
Advies Ruimte
van de Stichtingen Tegen Wind Tegen
Windturbines op Land Ronde Venen
over de netwerkcapaciteit van Stedin.
2. De reactie op deze brief te versturen
aan de afzenders.
3. De reactie op deze brief ter
kennisname aan de raad te versturen.

015

Stand van zaken beheersmaatregelen
‘’Grip op de budgetten Sociaal Domein’
en stand van zaken
onderzoek “Doorlichting Toegang”.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgaande informatienota raad naar
de raad door te sturen.

016

Inkoopdocumenten jeugdhulp en Wmo
vanaf 2022
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Instemmen met de voorgelegde
inkoopdocumentatie en bijlagen;
2. Instemmen met de voorgestelde
tarieven zoals opgenomen in bijlage 2;
3. De wethouder Sociaal Domein van
de gemeente Woerden mandaat te
verlenen om in te stemmen met nu nog
ontbrekende tarieven in bijlage 2;
4. Het Mandaat- en volmachtbesluit
inkoop jeugdhulp en Wmo 2022 vast te
stellen zoals opgenomen in bijlage 3,
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Het college besluit:
1. De vragen van Ronde Venen Belang
te beantwoorden via bijgevoegde
raadsinformatienota.

voor zover het de bevoegdheden van
het college betreft;
5. Akkoord te gaan met verzending van
bijgevoegde brief aan het
participatieplatform.
6. In te stemmen met een
informatienota aan de raad.
7.Wethouders Schuurs en Van Uden
mandaat te verlenen voor het opstellen
van deze informatienota aan de raad.
17

Burgemeester besluitenlijst week 19

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

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

Voorzitter, Maarten Divendal
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