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Besluitenlijst

001

Besluiten van de vergadering van 22 juni

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 26

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 26

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 26

De spoed parafenbeslutienlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Schuurs en wethouder van
Uden kijken terug op een succesvolle
bijeenkomst met de sociale partners over
de herijking van toegang 2.0
Wethouder van Uden heeft deelgenomen
aan het tafelgesprek duurzaamheid van
Duurzaam Jong. De wethouder kijkt terug
op een waardevolle bijeenkomst waarbij
alle inzichten aan bod kwamen.
Wethouder van Uden kijkt terug op een
prettige kennismaking met het
participatieplatform De Ronde Venen.

Wethouder Kroon en wethouder Schuurs
geven aan dat zij een overleg hadden met
de VIB. Zij kijken terug op een constructief
gesprek waarin aanwezigen met elkaar
spraken over de bekende onderwerpen,
zoals de Aldi, uitbreiding bedrijventerrein,
wonen achter het zwembad en de OZB.
Wethouder Schuurs woonde
maandagmiddag een bijeenkomst bij van
Actiegroep Red de Bieb. Zij spraken onder
andere over mogelijke alternatieven om de
bibliotheekfunctie in Wilnis beschikbaar te
houden.
Wethouder Kroon had een bestuurlijk
overleg met Optisport. Aanwezigen waren:
directeur Michel Kouwenhoven, Seamus
Tumpane en Eva Rusman. Zij spraken
over de voortgang omtrent zwembad en
sportschool in relatie tot corona.
Wethouder Kroon bracht een werkbezoek
aan Peak Audio. Zij zijn sinds kort
gevestigd in Mijdrecht en actief in
evenementen en concerten. Zij spraken
over ondernemerschap in coronatijd,
vestigingsklimaat, corona en
werkgelegenheid.
Wethouder Kroon had een
kennismakingsgesprek met de nieuwe
voorzitter van de Vijf Bogen uit
Baambrugge, Anco Boonstra. Zij spraken
over de relatie tussen bestuur en
gemeente en de gezamenlijke uitdagingen
die er zijn.
Burgemeester Divendal geeft aan dat
afgelopen weekend samenwerking
plaatsvond tussen gemeente en horeca.
Vanaf zaterdag gingen de nieuwe
coronamaatregelen in. Dit betekende dat
de horeca vanaf vrijdagavond 22.00 uur al
open mocht gaan. Bijna alle

horecagelegenheden maakten hier
gebruik van. De avond verliep vrijwel
zonder problemen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 26 27

Woensdag 30 juni
Burgemeester Divendal en Wethouders
Kroon en Schuurs brengen een bezoek
aan Residentie Steun en Toeverlaat,
16.00 uur Mijdrecht.

Wethouder Kroon brengt een werkbezoek
aan Van Drie B.V., aanvang 15.00 uur in
Mijdrecht.

Donderdag 1 juli
Wethouder Van Uden tekent de
Intentieverklaring Kansrijke Start, aanvang
13.00 uur in Mijdrecht.

Wethouder Kroon heeft de vertrekkende
en nieuwe voorzitter van De Vijf Bogen
toegezegd dat het college in september
het jaarlijkse bezoek brengt aan De Vijf
Bogen inclusief de dorpsraad.

Op 3 juli bezoekt burgemeester Divendal
het Zomerfestival Abcoude waarbij hij om
22.00 uur op het podium wordt
geïnterviewd.

Op 10 juli bezoekt burgemeester Divendal
Sporthuis Vinkeveen vanwege het vijfjarig
bestaan.

009

Informatienota college

010

Stichting RIJK: vaststellen jaarverslag 2020
en begroting 2022.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1.

In te stemmen met het jaarverslag

2020 en onder voorwaarden met de
begroting 2022 van de Stichting RIJK.
2.

De in de begroting 2022 vermelde

deelnemersbijdrage ter grootte van €
141.908 mee te nemen bij het opstellen
van de gemeentelijke
programmabegroting 2022.
3.

In de begroting 2022 voor afname

van de module Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen een bedrag van €
12.500 op te nemen en dit bedrag mee te
nemen bij het opstellen van de
gemeentelijke programmabegroting 2022.
4.

De vernieuwde versie van de

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT
(GIBIT) vast te stellen en van toepassing
te verklaren bij ICT-aanbestedingen.

011

Besluitvorming college gedurende de
zomerperiode 2021
Advies Dienstverlening

012

Voortgangsrapportage implementatie
Omgevingswet (nr.8 – juni 2021)
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. het Tijdelijk mandaatbesluit zomer 2021
vast te stellen.

Het college besluit:
1. De achtste voortgangsrapportage
implementatie Omgevingswet ter
kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

013

Subsidiebeschikking Woonadviescommissie
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de
subsidiebeschikkingen ter verstrekking
van subsidie van € 5.000,- voor het jaar
2020 en € 5.000,- voor het jaar 2021 aan
de WoonAdviesCommissie.

014

Afspraken klimaatadaptief bouwen binnen
de provincie Utrecht
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1.. Kennis te nemen van de toekomstige
afspraken klimaatadaptief bouwen regio
Utrecht.
2.. De afspraken klimaatadaptief bouwen
ter informatie gewijzigd naar de raad te
sturen.

015

Beslissing op bezwaar weigering
omgevingsvergunning Stationsstraat 11
Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk
verklaren;
2. De aangevoerde bezwaren ongegrond
verklaren.

016

Opleggen lasten onder dwangsom
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.Het opleggen van lasten onder
dwangsom wegens het afsluiten van ‘het
Bellopad’ en het veranderen van de weg.

017

Voortgang ontwikkeling participatiebeleid
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beleidsnotitie
uitdaagrecht in De Ronde Venen
2. Kennis te nemen van het rapport Quick
Scan Lokale Democratie en het
vervolgtraject
3. De raad over deze onderwerpen te
informeren via de informatienota
voortgang ontwikkeling participatiebeleid.

018

Het stimuleren, faciliteren en borgen van
inwonersinitiatieven als onderdeel van het
participatiebeleid.
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Goud in
je wijk- stimuleren, faciliteren en borgen
van succesvolle inwonersinitiatieven’, die
in maart 2021 is vastgesteld door het
DMT.

2. De raad via bijgevoegde informatienota
te informeren over Goud in je wijk en de
relatie met het participatiebeleid
3. De raad via bijgevoegde informatienota
antwoord te geven op de door de CU-SGP
gestelde vraag welke inwonersinitiatieven
door de gemeente omarmd zijn.

019

Wijzigingsbesluit Beleidsregels Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) gemeente De Ronde Venen 2021
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het ‘Wijzigingsbesluit Beleidsregels
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK) gemeente De Ronde
Venen 2021’ vast te stellen.
2. De bijgesloten informatienota raad door
te geleiden naar de raad.

020

Wijziging zienswijze Veenergie.nu
Advies Ruimte

Het college besluit:
1De raad te informeren over de

aangepaste zienswijze op
inwonerinitiatief Veenergie.nu.
021

Ondertekenen convenant Wet wijziging
woonplaatsbeginsel voor 1 juli 2021.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het convenant Wet wijziging
woonplaatsbeginsel vast te stellen.
2. Bijgaande informatienota naar de Raad
door te sturen

022

Burgemeester besluitenlijst week 26

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 06 juli 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal

