Vergadering B en W
DATUM

15/06/2021

TIJD

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

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 08 juni

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 24

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 24

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 24

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen

Afgelopen dinsdag heeft Wethouder Kroon
gesprek gehad met het bestuur van de
Boei. Hierbij is gesproken over de eerder
gemaakte afspraken en stand van zaken
omtrent het onderzoek van de
rekenkamercommissie en het daarna te
maken beleid van de gemeente.

Wethouder Kroon heeft afgelopen
donderdag kennisgemaakt met de nieuwe
voorzitter van de tennisvereniging De
Ronde Venen, dhr. De Jong. Hierbij is
gesproken over ontwikkelingen bij de
tennis en De Meijert.

Wethouder Kroon heeft regionaal overleg
gehad over de toekomst van de
bedrijventerrein in Utrecht-West. Hierbij is
besproken dat we als gemeentes aan de
westelijke kant van de provincie voor onze
eigen werkgelegenheid moeten
onderbouwen voor uitbreidingscapaciteit.

Wethouder Kroon heeft afgelopen
maandagavond de begeleidingsgroep
voorgezeten van de gebiedsontwikkeling
van de Waardassacker polder / Botshol.
De gebiedspartners willen gezamenlijk
een gebiedsontwikkelplan maken om de
agrarische bedrijven en de polders
toekomstbestendig te maken.

Wethouder Schuurs heeft gesproken met
vertegenwoordigers van Red de Bieb over
de stand van zaken. Ze hebben hun
zorgen geuit en aangeboden mee te
denken over mogelijkheden.
Wethouder Van Uden heeft op dinsdag en
vrijdag gesproken met geïnteresseerde
inwoners over het onderwerp zon en wind.

Wethouder Van Uden heeft donderdag
kennisgemaakt in regioverband met de
organisatie Yeph, expert op het gebied
van specialistische jeugdzorg in MiddenNederland.
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Burgemeester Divendal heeft, als
voorzitter van de raad, op 15 juni in het
gemeentehuis een petitie in ontvangst
genomen tegen windmolens in De Ronde
Venen
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 24 25

Vrijdag 18 juni
Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon nemen deel aan het bestuurlijk
dialoog over het Groene Hart RU (NOVI),
13.00 uur digitaal.

Wethouder Schuurs brengt een
werkbezoek aan de Beroepentuin, 09.30
uur in Utrecht.

Maandag 21 juni
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
bijeenkomst Wethouders Cultuur, aanvang
14.00 uur in Utrecht.

Dinsdag 22 juni
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Trekvogellocatie, aanvang 15.30
uur.

Wethouder Kroon brengt een werkbezoek
aan Peak Radi, aanvang 12.30 uur in
Mijdrecht.
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009

Informatienota college

10

Contouren-Regionaal Mobiliteitsprogramma
(Contouren-RMP)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren van
de raad over de Contouren-RMP middels
bijgevoegde Informatienota Raad.

11

Afwikkeling Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties COVID-19 Q1 2021
(verder te noemen TVS).
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Een deel van de door
amateursportorganisaties aan de
gemeente te betalen
gebruikersvergoeding/huur over de
periode januari tot en met december 2021
kwijt te schelden, ter compensatie bij het
rijk een uitkering aan te vragen in het
kader van de TVS en het kwijtgescholden
huurbedrag met amateursportorganisaties
te verrekenen als het aangevraagde TVSbedrag niet volledig wordt verleend.

12

Algemene Leden Vergadering (ALV) VNG
16 juni 2021, onderdeel van het online VNG
Jaarcongres 2021.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1

In te stemmen met het voorstel

van de VNG inzake het jaarverslag 2020;
2

In te stemmen met het voorstel

van de VNG inzake de Kadernota VNG
2022 en het Contributievoorstel 2022;
3

In te stemmen met Kadernota

GGU 2022 waarin de volgende punten
aan de orde komen:
a.

Voorstellen voor lopende

activiteiten;
b.

Voorstellen voor nieuwe

investeringen;
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4

In te stemmen met de

verantwoording VNG-bestuur over
uitvoering moties eerdere
ledenvergaderingen;
5

In te stemmen met de Motie

Zoetermeer “Zonder geld geen
gemeenten”;
6

In te stemmen met de Landelijke

coördinatie begeleiding nieuwkomers met
zintuigelijke beperking;
7

In te stemmen met de invulling

vacatures VNG-bestuur en commissies;
8

In te stemmen met de adviezen bij

de moties, zoals genoemd in bijlage 1;
9

Burgemeester Divendal te

mandateren om namens het college te
stemmen over de bovengenoemde
onderwerpen bij de Buitengewone ALV
van de VNG op 16 juni 2021

13

Beslissing op bezwaar bouwstop Demmerik
24 in Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren.
2. Het aangevoerde bezwaar ongegrond
te verklaren.
3. De opgelegde bouwstop in stand te
laten, onder herstel van
motiveringsgebreken.

14

Informatiebrief Algemeen Bestuur ODRU
over tijdelijke opdracht.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
informatienota aan de raad.
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15

Beantwoording raadsvragen fractie
Seniorenpartij over laadpalen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van de
Seniorenpartij over laadpalen middels
bijgevoegde Informatienota Raad.

16

Informatienota raad herplant bomen
Stationslocatie
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De bijgevoegde raadsinformatienota
over de herplant van de bomen op de
stationslocatie naar de raad sturen.

17

Beantwoording raadsvragen fractie CDA
over Verkeersveiligheid
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van het
CDA over laadpalen middels bijgevoegde
Informatienota Raad.

18

Bestuurlijk akkoord d.d. 3 juni 2021 en
voortgang bestemmingsplan Plassengebied
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De gemeenteraad informeren over het
op 3 juni jl. tussen provincie en gemeente
bereikte bestuurlijk akkoord over het
bestemmingsplan Plassengebied en de
voortgang van dat plan.

19

Financiering kinderopvang reintegratietrajecten
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met de financiering van
de meerprijs kinderopvang tijdens reintegratietrajecten en de eigen bijdragen
van cliënten vast te stellen op maximaal €
25 per
maand.
2. In te stemmen met het toepassen van
de hardheidsclausule van de Re-
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integratieverordening.om deze financiering
mogelijk te maken.
3. Het advies van het Participatieplatform
Sociaal Domein voor kennisgeving aan te
nemen en
het platform per brief en Memo te
informeren over de wijze waarop het
advies is verwerkt.
4. Een raadsvoorstel voor te bereiden tot
wijziging van de Re-integratieverordening
Participatiewet De Ronde Venen 2015

20

Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds
2021
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1.

In te stemmen om de raad via

bijgaand informatienota te informeren over
de uitkomsten van de meicirculaire
gemeentefonds 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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