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Besluitenlijst

001

Besluiten van de vergadering van 11 mei

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 20

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 20

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 20

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft op 11 mei een
regulier overleg gevoerd met de
ondernemersvereniging Mijdrecht.
Wethouder Kroon heeft op 12 mei een
regulier overleg gehouden met
ondernemersvereniging Wilnis.
Wethouder Schuurs heeft een
stuurgroepbijeenkomst Centrumplan
Vinkeveen bijgewoond. De huidige stand
van zaken en wensen voor de toekomst
zijn besproken. Er volgt een raadsvoorstel
voor de raadsvergadering van 30
september a.s.

Wethouder Van Uden kijkt terug op een
succesvol eerste Abcoude dorpsberaad
over duurzame energie.
Het college heeft stil gestaan bij het
verdrietige bericht van het overlijden van
oud-burgemeester Marianne Brugman en
oud-raadslid Toine Doezé.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 20 21

Donderdag 20 mei
Wethouder Schuurs brengt een bezoek
aan het werkcentrum met wethouder
Rutger Groot Wassing van gemeente
Amsterdam, aanvang 14.00 uur Mijdrecht.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan het Kids College in Wilnis, aanvang
09.00 uur.
Vrijdag 21 mei
Wethouders Schuurs en Van Uden
verrichten de uitreiking van het certificaat
zilver milieuthermometer Zorg aan Sandra
Kuijpers, manager Maria oord, aanvang
10.00 uur in Vinkeveen.
Dinsdag 25 mei
Wethouder Kroon heeft een
kennismakingsgesprek met Catherine
Peters Sengers en Arjan van den Born
(ROM Utrecht Region), 16.00 uur digitaal.

009

Informatienota college

010

Jaarverantwoording Kinderopvang 2020
gemeente De Ronde Venen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De jaarverantwoording Kinderopvang
2020 gemeente De Ronde Venen vast te
stellen en bij de Inspectie van het
Onderwijs in te dienen.

2. De gemeenteraad middels bijgevoegde
informatienota raad te informeren.

011

Stand van zaken Parkeersituatie Station
Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren van
de raad over de stand van zaken van de
Parkeersituatie Station Abcoude met
bijgevoegde Infonota raad.

012

Zienswijze raad op Concept Integraal
Ruimtelijk perspectief U10
Advies Ruimte

Het college besluit:
In te stemmen om de volgende
beslispunten voor te leggen aan de raad:
1. Kennis te nemen van het concept IRP
2. Kennis te nemen van de verwerking van
de moties en amendementen op de
Contour REP
3. In te stemmen met de bijgevoegde
zienswijze op het concept Integraal
Ruimtelijk Perspectief

013

Vaststelling bestemmingsplan ‘Van
Geijnweg 2 Mijdrecht’
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan 'Van Geijnweg 2
Mijdrecht' met planindificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2va01, vast te stellen;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan vast te stellen.

014

Raadsvragen fractie Seniorenpartij over
activiteiten in afwijking van het
bestemmingsplan
Advies Ruimte

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

015

Verantwoordingsverslag 2020 en begroting
2022 Participatieplatform Sociaal Domein
De Ronde Venen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het
Verantwoordingsverslag
Participatieplatform Sociaal Domein 2020.

2. De begroting 2022 van het
Participatieplatform Sociaal Domein goed
te keuren.

016

Vaststelling bestemmingsplan Achterbos 80, Het college besluit:
Vinkeveen
Advies Ruimte

1. De raad voor te stellen
bestemmingsplan ‘Achterbos 80,
Vinkeveen’, met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP040achterbos80-va01,
vast te stellen;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan bij bovengenoemd
bestemmingsplan vast te stellen.

017

Vaststelling bestemmingsplan Demmerik 58
te Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan ‘Demmerik 58’ te
Vinkeveen, met planidentificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP039demmerik58-va01,
vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het
Beeldkwaliteitsplan Demmerik 58 vast te
stellen;
3. De raad voor te stellen de
welstandsnota ‘Welstand De Ronde
Venen’ te wijzigen door aan hoofdstuk 4,
gebied 26 onderaan bij ‘Donkereind en
Demmerik (criteria)’ toe te voegen het
beeldkwaliteitsplan Demmerik 58;
4. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan vast te stellen.

018

Vaststelling bestemmingsplan Demmerik
122-124 te Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan ‘Demmerik 122-124 te
Vinkeveen’, met planidentificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP041dem122124-va01,
vast te stellen;

2. De raad voor te stellen het
Beeldkwaliteitsplan Weids wonen aan de
Demmerik 122-124 te Vinkeveen vast te
stellen;
3. De raad voor te stellen de
welstandsnota ‘Welstand De Ronde
Venen’ te wijzigen door aan hoofdstuk 4,
gebied 26 onderaan bij ‘Donkereind en
Demmerik (criteria)’ toe te voegen het
beeldkwaliteitsplan Weids wonen aan de
Demmerik 122-124 te Vinkeveen; 4

De

raad voor te stellen geen exploitatieplan
vast te stellen.

019

Vaststelling bestemmingsplan Kwikstaart 46
Mijdrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijizgd voor te stellen het
bestemmingsplan 'Kwikstaart 46 Mijdrecht'
met planindificatienummer
NL.IMRO.0736.BPP050kwikstaart46-va01,
vast te stellen;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan vast te stellen.

020

Kaders herontwikkeling Voorbijlocatie
Herenweg 116-118 Wilnis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde
gewijzigd raadsvoorstel en om ter
besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

021

Ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaand gewijzigd
raadsvoorstel.

022

Beantwoording vragen fractie CU-SGP
inzake gebruik Verwijsindex.
Advies Sociaal Domein

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

023

Actualisatie grondexploitaties 2021
Advies Ruimte

Het college besluit:

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en de
bijbehorende rapportage (d.d. 26 april
2021) aan te bieden aan de gemeenteraad
voor besluitvorming.
024

Pilot foodtruck op Zandeiland 4 in Vinkeveen Het college besluit:
Advies Ruimte

1. Een tijdelijke standplaatsvergunning te
verlenen voor 1 jaar, met een mogelijke
verlenging van 1 jaar, voor een foodtruck
op Zandeiland 4, conform bijgevoegde
vergunning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal

