Vergadering B en W
DATUM

08/06/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Ruud Kleijnen
Anne Bruins
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 01 juni

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 23

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 23

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 23

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon en wethouder Schuurs
hebben een regulier overleg gevoerd met
ondernemersvereniging Vinkeveen over
onderwerpen die Vinkeveen aangaan
zoals het Centrumplan, glasvezel,
Plassengebied en N201.
Wethouder Kroon en wethouder Schuurs
hebben een overleg gehad met Zideris
over toekomstbestendige huisvesting.
Wethouder Kroon heeft een werkbezoek
gebracht aan Hotel Mijdrecht, waarbij is
gesproken over ondernemerschap in
coronatijd, toekomstige uitdagingen en
dergelijke.
Wethouder Kroon heeft een werkbezoek
gebracht aan Roeleveld-Bos BV, Van
Geinweg 2. Hierbij is gekeken naar het
bestaande gebouw en het toekomstige
gebouw, ontwikkelingen in de branche,
bereikbaarheid etc.

Wethouder Kroon heeft met de heer Den
Hollander een voortgangsgesprek
gehouden over Stationsweg 18.
Wethouder kroon heeft met De Ronden
Venen Onderneemt gesproken over
ondernemerschap, werven van technisch
personeel, woningbouw, uitbreiding
bedrijventerrein en ozb.
Wethouder Kroon heeft de meegedaan
met Nationale Balkon Beweegdag
bijgewoond bij De Kom in Mijdrecht. Hier
waren inwoners aanwezig vanaf hun
balkon om beweegoefeningen te doen.
Hierbij was de vriendenloterij aanwezig
waaronder andere Irene Moors en live
televisie. Mooi om te zien dat de
vriendenloterij bijdraagt om ouderen te
laten bewegen
Wethouder Kroon heeft samen met het
bestuur van Het Inloophuis ‘t Anker
geluncht met Evelien van der Werff. Zij
heeft zelf kanker gehad, en fiets nu 7
weken door Nederland om geld op te
halen, om het belang van ‘inloophuizen’ te
benadrukken.
Wethouder Kroon heeft een gesprek
gehad met het bestuur van Dorpshuis De
Springbok in De Hoef. Over de continuïteit
en uitdagingen van een klein dorpshuis in
coronatijd.

Wethouder Schuurs heeft gesproken met
de verantwoordelijk gedeputeerde over
het bestemmingsplan Vinkeveense
Plassen.

Wethouder Schuurs is geïnterviewd over
de toekomst van Stichtse Groenlanden.
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Wethouder Schuurs heeft gesproken met
Eric de Haan, directeur bestuurder van de
regionale bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen.

Wethouder Van Uden heeft twee
zelfgemaakte schilderijen in ontvangst
genomen van jonge helden in De
Trekvogel Mijdrecht in het kader van de
week van de jonge mantelzorger.

Wethouder Van Uden heeft een
kennismakingswandeling gemaakt met de
dorpsraad Baambrugge door
Baambrugge.

Wethouder Van Uden en burgemeester
Divendal kijken terug op informatief
gesprek met Inwoners voor Inwoners.

College kijkt terug op geslaagde
kennismaking met dorpscomité De Hoef.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 23 24

Donderdag 10 juni
Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan het echtpaar Ouwehand-
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Cremer tgv het 60 jarig huwelijksjubileum,
10.00 uur in Abcoude.

Woensdag 16 juni
Burgemeester Divendal neemt online deel
aan het VNG Jaarcongres, aanvang 09.30
uur.

Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan het echtpaar Van der PlasPosdijk tgv het 60 jarig huwelijksjubileum,
15.15 uur in Mijdrecht.

Wethouder Van Uden brengt een
werkbezoek aan Kringloop Mijdrecht,
aanvang 10.00 uur.

Wethouder Van Uden heeft een
kennismakingsafspraak met De heer
Vermaat en mevrouw Hegeman van
huisartsenpraktijk de Beuk, aanvang 16.00
uur in Vinkeveen.

009

Informatienota college

10

Ontwerpbestemmingsplan Baambrugse
Zuwe 127a te Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. “Baambrugse Zuwe 127a
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te Vinkeveen” een milieueffectrapportage
niet nodig te achten voor deze
ontwikkeling.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’
conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ter inzage te leggen.
3. In te stemmen met het bijgevoegde
ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet
geluidhinder ontwerpbestemmingsplan
Baambrugse Zuwe 127a en het besluit
hogere waarde tegelijk met
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.
4. De raad middels een informatienota te
informeren over deze procedure.

11

Stand van zaken afvalbeleid
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het cdllege besluit:
1.. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde informatienota.
2.. De informatienota via de griffiebrief ter
kennisname te brengen aan de
raadsleden.

12

Regiotaxi Utrecht
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met ondertekenen van
bijgevoegd addendum voor regiotaxi
Utrecht.

13

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning Kerklaan 37 in
Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk
verklaren;
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2. De aangevoerde bezwaren ongegrond
verklaren,
3. De omgevingsvergunning in stand laten,
onder aanvulling van de motivering
4. Het verzoek om vergoeding
proceskosten afwijzen.

14

Beantwoording raadsvragen CDA
Ontwikkelingen bibliotheek AVV De Ronde
Venen.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Met bijgaande informatienota raad de
gemeenteraad te informeren over de
vragen die door de CDA fractie op 7 mei
2021 zijn gesteld.

15

Schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks De
Ronde Venen over Wsw en nieuwe
doelgroep
Advies Sociaal Domein

16

Reactienota inspreekavonden
Advies Ruimte

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

Het college besluit:
1. Reactienota inspreekavonden vast te
stellen
2. Wethouder van Uden het mandaat te
verlenen wijzigingen aan het stuk door te
voeren naar aanleiding van de laatste
inspreekavond

17

Burgemeester besluitenlijst week 23

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 juni 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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