Vergadering B en W
DATUM

13/07/2021

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 06 juli

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 28

003

Mandatenlijst week 28

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 28

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft overleg gehad met
de ontwikkelaars van de locatie
melkfabriek in Amstelhoek.Tijdens dit
overleg zijn de uitkomsten van de
dorpsbijeenkomst besproken.

Wethouder Kroon heeft vrijdag
deelgenomen aan een expertmeeting over
integriteit en preventie. Deze meeting
werd onder andere gegeven door de
wethoudersvereniging.

Wethouder Kroon was afgelopen
maandag aanwezig bij de vergadering met
de bouwcommissie (onderdeel van

dorpscomité) van De Hoef en de provincie
Utrecht.
Tijdens deze sessie is gezamenlijk
gezocht of, binnen de nieuwe
mogelijkheden van de provincie (max. 50
woningen per kleine kern), woningen
gerealiseerd kunnen worden in De Hoef
om de vitaliteit van het dorp op niveau te
houden.

Wethouder Schuurs was aanwezig bij 2
informatiesessies over het verkeersplan in
Vinkeveen waar de huidige stand van
zaken is gedeeld en input is opgehaald bij
omwonenden.

Wethouder Groot Wassink uit Amsterdam
is op bezoek geweest bij wethouder
Schuurs om te praten over ons lokale
Werkcentrum en dat in relatie tot het
regionale Werkcentrum. Een aantal
medewerkers heeft dit op interessante
wijze toegelicht.

Wethouder van Uden kijkt terug om een
geslaagde rondleiding bij de
maatschappelijke partners on de
Trekvogel.

Wethouder van Uden heeft gesproken met
Energiek Baambrugge omtrent de motie
lokale initiatieven en het raadsbesluit zon.
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Het college heeft kennisgenomen van de
brief Opwek zon langs A2

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 28 29

Woensdag 14 juli
Wethouder Kroon brengt een werkbezoek
aan Fronik Infra,
aanvang 15.30 uur in Mijdrecht.

Dinsdag 15 juli
Wethouder Kroon onthult het bord
Veenweide Infiltratie Systemen GWV en
ondertekent de overeenkomst, aanvang
15.00 uur in Vinkeveen.

Woensdag 16 juli
Wethouder Kroon is aanwezig bij het
bekrachtigen van de samenwerking
partijen voor klijmaatadaptief bouwen,
10.30 uur digitaal.

Burgemeester Divendal laat voor hem en
wethouder Kroon een
kennismakingsgesprek organiseren met
de nieuwe directie van Johsnon.

009

Informatienota college
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010

Geluidskaart gemeentelijke wegen.
Advies Ruimte

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

011

Zienswijze Waterbeheerprogramma Amstel,
Gooi en Vecht 2022-2027
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
gewijzigde zienswijze op het
Waterbeheerprogramma Amstel, Gooi en
Vecht 2022-2027.

012

Terugkoppeling voorbereidende bijeenkomst Het college besluit:
Omgevingswet (23 juni 2021)
Advies Concernstaf

1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
23 juni 2021 in het kader van de
Omgevingswet.

013

Ontwikkelscenario Zandeilanden als
toetsingskader
Advies Ruimte

Het college besluit:
Het college besluit de raad voor te stellen
om:
1. Kennis te nemen van het rapport
‘Recreatieve ontwikkeling van de
zandeilanden – Het ontwikkelscenario’ met
bijbehorende bijlagen (hierna:
Ontwikkelscenario) van het recreatieschap
Stichtse Groenlanden (hierna: SGL);
2. Te concluderen dat het
Ontwikkelscenario past binnen de Notitie
Richtinggevende Keuzes
bestemmingsplan Plassengebied 2018
(hierna: de Notitie) met uitzondering van
de verschuiving van functies bij zandeiland
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1 en het toevoegen van vergaderboten bij
zandeiland 3;
3. In te stemmen met het
Ontwikkelscenario als toetsingskader voor
toekomstige, met het geldende
bestemmingsplan strijdige, recreatieve
voorzieningen (inclusief de verschuiving
van de locatie van functies bij zandeiland
1 en het toevoegen van vergaderboten bij
zandeiland 3; met uitzondering van
snelvaren);
4. Het college te verzoeken om het
Ontwikkelscenario te zijner tijd integraal op
te nemen in het bestemmingsplan
Plassengebied, mits uit aanvullende
(ruimtelijke) onderzoeken blijkt dat er
sprake is van een goede ruimtelijke
ordening.

014

Zienswijze op fusie GroenWest en Provides
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
zienswijze op de voorgenomen juridische
fusie tussen GroenWest en Provides

015

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet Het college besluit:
hersteloperatie toeslagen
Advies Sociaal Domein
1. Om de gemeentelijke vorderingen van
ouders en diens toeslagpartner die
gedupeerd zijn door de
kindertoeslagenaffaire, vooruitlopend op
de inwerkingtreding van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen kwijt te
schelden.
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2. Deze kwijtschelding ambtshalve te
verlenen als het gaat om de vorderingen
genoemd in het beoogde artikel 3.3. van
de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

3. Om goed te keuren dat de
gemeenteambtenaar belast met de
invordering van gemeentelijke belastingen
de kwijtschelding ambtshalve verleent als
het gaat om de publieke vorderingen die
binnen de beoogde reikwijdte van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
vallen.

4. De gemeenteambtenaar belast met de
invordering van gemeentelijke belastingen
verleent kwijtschelding van een
belastingaanslag aan een gedupeerde
ouder bij een voor bezwaar vatbare
beschikking waarop Hoofdstuk V van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen van
overeenkomstige toepassing is.

5. Dit besluit wordt aangehaald als; Besluit
om te anticiperen op de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.

016

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning brug Donkereind
Wilnis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren,
2. de omgevingsvergunning van 16
december 2020 te herroepen,
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3. in heroverweging met inachtneming
van het advies van de Commissie
bezwaarschriften op grond van de
hieronder opgenomen motivering de
omgevingsvergunning voor het realiseren
van de brug te verlenen,
4. de aan de op 16 december 2020
verleende omgevingsvergunning met
kenmerk Z/20/169858 verbonden
voorschriften in stand te laten en
5. de proceskosten te vergoeden.

017

Pilot recreatiewoningen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van
zaken over het opstarten van een pilot
recreatiewoningen zoals beschreven in
bijgevoegde informatienota.
2. De raad te informeren met bijgevoegde
informatienota.

018

Bijdrage van De Ronde Venen aan de
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van
de regio U16
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De bijgevoegde brief over onze bijdrage
aan de Regionale Energie Strategie (RES)
1.0 op te sturen naar de deelnemers van
de regio U16.
2. De raad hierover te informeren via
bijgaande infonota.

019

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

Het college besluit:
1 De Eerste Wijziging Beleidsregels
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK) gemeente De Ronde
Venen 2021 vast te stellen.
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020

Verrekening neveninkomsten college
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met het niet verrekenen
van de neveninkomsten van de heer M.
Divendal (burgemeester), de wethouders
de heer R. Kroon een mevrouw A.
Schuurs en voormalig wethouder K.
Hagen.

021

Herstel gebrek Wob-verzoek naar aanleiding Het college besluit:
van een tussenuitspraak van de rechtbank.
Advies Ruimte

1. in te stemmen met de nadere
motivering voor het geweigerde zinnen,
zoals vermeld in dit voorstel.

022

Raadsinformatienota voortgang Spoorboekje Het college besluit:
klimaatneutraal 2040.
Advies Dienstverlening

1. De raad te informeren over hoe het gaat
met de uitvoering van het spoorboekje De
Ronde Venen via bijgevoegde
raadsinformatienota.

023

Raadsvoorstel revitalisatie brandweerposten Het college besluit:
Advies Ruimte

1.

Instemmen met de locatie -

kadastraal aangeduid ACD00 B 3905 G 0
(4987-1) - aan de burgemeester des
Tombesweg te Abcoude voor de nieuwe
brandweerpost van het brandweerkorps te
Abcoude;
2.

Instemmen met het beschikbaar

stellen van € 242.000,- als
voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw
van de brandweerpost te Abcoude;
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3.

Instemmen met € 247.112,-

aanvullend budget voor de verbouwing
van brandweerpost Mijdrecht;
4.

Instemmen met het beschikbaar

stellen van € 20.000,- voor tijdelijke
huisvesting van de brandweerposten
Vinkeveen en Wilnis tijdens de
verbouwing;
5.

Instemmen met het beschikbaar

stellen van € 347.211,- aanvullend budget
voor de verbouwing van de
brandweerposten Vinkeveen en Wilnis.
6.

Instemmen met een verhoging van

de totale kapitaallasten voor genoemde 4
brandweerposten van ongeveer € 27.000
voor 2022 en € 29.000 in 2023, 2024 en
2025.-

024

Samenwerkingsovereenkomst MakerSpace
bij het VeenLanden College in Mijdrecht
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het als ondersteuner
ondertekenen van de
Samenwerkingsovereenkomst
MakerSpace Amstel & Venen en
deel te nemen aan de Raad van Advies en
inspiratie.
2. Mandaat-, volmacht- en
machtigingsbesluit De Ronde Venen 2021
Samenwerkingsovereenkomst
MakerSpace Amstel & Venen vast te
stellen zoals

opgenomen in bijlage 2

voor zover het de bevoegdheden van het
college betreft.
3.De raad met bijgevoegde informatienota
te informeren.
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25

Burgemeester besluitenlijst week 28

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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