Vergadering B en W
DATUM

22/06/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Ruud Kleijnen
Laura van der Ven
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 15 juni

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 25

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 25

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 25

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon nam vrijdag, in het
kader van de nationale omgevingsvisie,
deel aan de bestuurlijke dialoog Groene
Hart Nationale Omgevingsvisie (Novi).

Wethouder Van Uden kijkt terug op een
positief werkbezoek aan de Kringloop
Mijdrecht. Zij spraken onder andere af
elkaar mee te nemen in de ontwikkeling
textielinzameling.

Wethouder Van Uden geeft aan dat hij, in
verband met de Jeugdwet, een
kennismakingsgesprek had met een
huisarts in Vinkeveen.

Burgemeester Divendal en wethouder Van
Uden ontvingen een filmpje en flyer van
OBS De Pijlstaart. Ook gaven zij groep 7
een les staatsinrichting.

Burgemeester Divendal geeft aan dat hij
als voorzitter van de raad een petitie heeft
aangenomen van de Actiecommissie geen
windturbines in de Velzijde polder (ruim
1000 handtekeningen).

Burgemeester Divendal geeft aan dat
zowel de Brandweerpost Mijdecht als de
afdeling Integrale Veiligheid assisteerden
bij de storm in Leersum.

Burgemeester Divendal geeft aan dat de
openingstijden van het gemeentehuis zo
snel mogelijk (bij voorkeur vanaf volgende
week) weer zijn zoals voor de
aanpassingen door Corona.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 25 26

Donderdag 24 juni
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de burgemeesterskring in samenwerking
met de Commissaris van de Koning over
integriteit in relatie tot nieuwe wetgeving
en de a.s. gemeenteraadsverkiezing,
aanvang 13.00 uur in Utrecht.
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Wethouder Schuurs neemt deel aan de
bijeenkomst over de aanpak
kinderarmoede, 12.00 uur digitaal.
Zondag 27 juni
Burgemeester Divendal verricht de
prijsuitreiking van de fietstocht van Lions
Abcoude-Baambrugge/Rabobank, 16.00
uur Abcoude.

Woensdag 30 juni
Het college brengt een bezoek aan
Residence Steun en Toeverlaat, aanvang
16.00 uur in Mijdrecht.

009

Informatienota college

010

De Regionale Energie Stgrategie (RES) 1.0
van de regio U16
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Regionale
Energie Strategie (RES) 1.0 van de regio
U16.
2. De raad na 23 juni, 12:00 over de RES
1.0 en het vervolg te informeren met de
bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.

011

Halfjaar rapportage Integraal Veiligheidsplan Het college besluit:
(IVP)
Advies Concernstaf

1. De raadsinformatienota met bijgaande
halfjaarrapportage IVP vast te stellen.
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012

Opleggen last onder dwangsom
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.Het opleggen van een last onder
dwangsom wegens het aanbrengen van
een airco-unit op Wagenmaker 20 te
Wilnis.

013

Vaststellen uitvoeringsprogramma 2021 en
jaarverslag 2020 Vergunningen Toezicht en
Handhaving gemeente De Ronde Venen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bijgevoegd uitvoeringsprogramma
2021 en jaarverslag 2020 Vergunningen
Toezicht en Handhaving gemeente De
Ronde Venen vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren
middels bijgevoegde raadsinformatienota.

014

Toezegging 94/20 As-last
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. de bijgevoegde raadsinformatienota met
de beantwoording van de vraag van de
raad over het bouwverkeer naar de raad
sturen.

015

Beantwoording raadsvragen Christen Unie /
SGP over rioolheffing niet woningen.
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
beantwoording van de raadsvragen van de
fractie Christen Unie / SGP over
rioolheffing niet woningen middels
bijgevoegde Informatienota Raad.

016

Koersdocument Regionale Veenweide
Strategie en aanbiedingsbrief,
beantwoording motie 143/20
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de inhoud
van Het Koersdocument Regionale
Veenweide Strategie en de oplegbrief.
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2. De Motie 143/20 Koppeling Regionale
Veenweide Strategie met zonne-energie af
te doen.

017

Raamovereenkomst maaien gazons 20212022; gunning
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. Met Theo Klever b.v. uit Harmelen,
raamovereenkomst ‘Maaien gazons 20212022’ (bestek 2021-03) aan te gaan voor
de periode van 28 april 2021 tot en met 29
april 2023 en gedurende deze jaren
deelopdrachten te verstrekken tegen de
door hem ingediende eenheidsprijzen.
2. Mandaat te verlenen aan het
afdelingshoofd IBOR om na twee jaar het
contract, na evaluatie met de betrokkenen,
te verlengen met nog maximaal 2 jaar.

18

Verkoop perceel gemeentegrond nabij
Plaswijk 3 C te Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. in te stemmen met de verkoop en
levering van een perceel gemeentegrond
nabij Plaswijk 3 C te Vinkeveen voor een
koopprijs van € 15.267,98 kosten koper en
verder onder de condities en voorwaarden
zoals vermeld in de koopovereenkomst.

19

Burgemeester besluitenlijst week 25

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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