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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 26
januari 2021

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 05

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 05

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 05

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft met de directeur
van de Wakker, van Rabobank Rijn en
Veenstromen gesproken over de
mogelijkheid dat de gemeente een ruimte
faciliteert, waar de Rabobank vanaf juli tot
en met december 2021 zijn dienstverlening
aan hun klanten & onze inwoners kan
verlenen.
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Wethouder Kroon heeft constructief overleg
gehad met de besturen van de
Tennisvereniging Mijdrecht en
Tennisvereniging De Ronde Venen.
Afgesproken dat we snelheid maken in het
proces om te komen tot een tennislocatie,
na instemming van de leden.
Wethouder Kroon is waarnemer van de
burgemeester aanwezig geweest bij de
diplomering van Sander de Vries. Vanaf
februari heeft hij een werkervaringsplek bij
onze gemeente en zal hij worden benoemd
als BOA.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen aan
de meeting ‘Hoogbouw’. Hierbij ging het of
hoger bouwen een oplossing kan bieden
voor de woningnood. Daarbij werd een
relatie gelegd met andere opgaven zoals
gezonde leefomgeving, klimaatverandering,
energietransitie en bereikbaarheid.
Wethouder Kroon heeft vrijdag
deelgenomen aan de vergadering Stikstof
West. Samen met gedeputeerde en andere
stakeholders om te komen tot een
gebiedsgerichte aanpak.

Wethouder Schuurs heeft overleg gehad
met de stakeholders van het Plassengebied
over de voortgang van het
bestemmingsplan. Zij geven ook aan dat
voortgang sterk gewenst wordt.
Wethouder Schuurs heeft bestuurlijk
overleg gehad met gedeputeerde
Schaddelee over de N201. We hebben
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gesproken over de bocht bij Mijdrecht en
de situatie bij Vinkeveen. Ambtelijk wordt
hier nog verder over gesproken.
Wethouder Schuurs heeft aan 4 Wilnisse
toppers een kinderlintje uitgereikt. Zij
hebben allemaal bijgedragen aan het
ophalen van geld voor de
Dierenambulance. Eén kind had zich ook
nog extra ingezet voor het ophalen van
zwerfafval.
Wethouder Schuurs geeft aan lid te worden
van de raad van toezicht
Gezondheidscentrum Haarlemmermeer
(bezoldigd)
Wethouder Hagen heeft gesproken met de
verschillende schoolbesturen, rector en
directeuren van de vo- en basisscholen van
Vinkeveen als eerste stap naar gepaste
huisvesting voor de verschillende scholen.
Wethouder Hagen heeft gesproken met de
glasvezel ambassadeurs over het vervolg
van de aanleg van glasvezel in het
buitengebied.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
gedeputeerde van Essen over de voortgang
van de zoekgebieden voor zon en/of wind in
De Ronde Venen. Overgebracht aan de
gedeputeerde is dat de Ronde Venen pas
zoekgebieden aanlevert na vaststelling door
de raad.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
het overleg van de Bestuurlijke Regie
Schiphol (BRS) waar gesproken is over de
zienswijze op de luchtruimherindeling.
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Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
de bestuurderstafel RES U16, waar zij heeft
aangegeven dat de Ronde Venen na
vaststelling van de zoekgebieden in de
gemeenteraad aangeeft wat hun opwek is
aan duurzame energie.
De collegeleden zijn beschikbaar voor de
boomfeestdag op 17 maart 2021

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 05 06

009

Informatienota college

010

Conceptrapport bevindingen voor- en
vroegschoolse educatie De Ronde
Venen.
Advies Sociaal Domein

Wethouder Kroon heeft
een bestuurlijke werksessie REP
integraal ruimtelijk perspectief
bijgewoond
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Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het
Conceptrapport bevindingen voor- en
vroegschoolse educatie De Ronde
Venen van de Inspectie van het
Onderwijs.
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde
reactie van het college op het
Conceptrapport bevindingen voor- en
vroegschoolse educatie De Ronde

Venen zodat deze kan worden
opgenomen in het definitieve rapport.
011

Raadsvragen fractie CDA en
ChristenUnie-SGP over de
grondtransporten in Wilnis.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
het CDA en bijgevoegde informatienota
aan de raad te verzenden.

012

Gunningsbeslissing plan- en toepasbare
regelsoftware in het kader van de
Omgevingswet
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. NedGraphics B.V. te Vianen de
opdracht te gunnen tot levering en
initiele implementatie van plan- en
toepasbare regelsoftware in het kader
van de Omgevingswet.

013

Mandaat- en machtigingsbesluit stichting
Kredietbank Nederland
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Vast te stellen bijgevoegd Mandaaten machtigingsbesluit stichting
Kredietbank Nederland om
beschikkingen af te geven in de
schuldhulpverlening.

014

Ontwerpbestemmingsplan Achterbos 80
te Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. Achterbos 80 te
Vinkeveen een milieueffectrapportage
niet nodig te achten voor deze
ontwikkeling.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
Achterbos 80 conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter
inzage te leggen.
3. De raad middels een informatienota
te informeren over deze procedure.
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015

Bestemmingsplan Demmerik 122-124 te
Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. Demmerik 122-124 te
Vinkeveen een milieueffectrapportage
niet nodig te achten voor deze
ontwikkeling.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
Demmerik 122-124 te Vinkeveen
conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage te
leggen.
3. Het Beeldkwaliteitsplan Weids wonen
aan de Demmerik 122-124 te
Vinkeveen tegelijk met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.
4. De raad middels een informatienota
te informeren over deze procedure.

016

Bestemmingsplan Demmerik 58
Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. Demmerik 58
Vinkeveen een milieueffectrapportage
niet nodig te achten voor deze
ontwikkeling.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
Demmerik 58 Vinkeveen conform artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ter inzage te leggen.
3. Het Beeldkwaliteitsplan Demmerik 58
tegelijk met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.
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4. De raad middels bijgevoegde
informatienota te informeren over deze
procedure.
017

Toetreding gemeente De Ronde Venen
tot U10.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Te besluiten om toe te treden tot de
netwerkorganisatie U10.
2. Alvorens hiertoe een formeel verzoek
te doen bij U10 de raad via bijgevoegd
conceptraadsvoorstel het voorstel te
doen om
a. In te stemmen met dit voorgenomen
besluit om toe te treden tot de
netwerkorganisatie U10.
b. Bij U10 een formeel verzoek tot
toetreding in te dienen met als
uitgangspunt dat De Ronde Venen
toetreedt per 1 april 2021.

018

Informatienota beantwoording vragen
Ronde Venen Belang over het belang van
plastic afval scheiden
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

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

019

Afwijzen verzoek opheffen
geheimhouding’
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Aan de raad wordt gewijzigd
voorgesteld het verzoek om opheffing
van geheimhouding van stukken af te
wijzen.

020

Planning fase 3 Ruimtelijk-Economisch
Programma (REP) U10
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis nemen van de planning van
het Integraal Ruimtelijk Perspectief U10
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2. De raad te informeren over het
proces en eerste bevindingen middels
bijgevoegde informatienota
021

Nadere regels en beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning De
Ronde Venen 2021.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De Nadere regels en beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning De
Ronde Venen 2021 vast te stellen.
2. Het Besluit Maatschappelijke
Ondersteuning De Ronde Venen 2016
in te trekken.
3. Het advies van het
Participatieplatform Sociaal Domein
voor kennisgeving aan te nemen en hen
per brief te informeren over de wijze
waarop het advies is verwerkt.
4. Bijgesloten informatienota raad aan
de raad te versturen.

022

Profielschets en procedure werving
gemeentesecretaris/ algemeen directeur
en aanwijzing loco-gemeentesecretaris
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met het openstellen
van de vacature gemeentesecretaris
algemeen directeur;
2. in te stemmen met profiel
gemeentesecretaris algemeen
directeur;
3. in te stemmen met de procedure en
tijdpad;
zoals beschreven in bijlage 1.
4. De aanwijzing van mevrouw M. Treur
tot 1e
loco-gemeentesecretaris per 15 februari
2021;
5. De aanwijzing van de heer W.
Boersma tot 2e
loco-gemeentesecretaris per 15 februari
2021;

8

023

24

6. De aanwijzing van de heer I. Osinga
tot 3e
loco-gemeentesecretaris per 15 februari
2021;
7. De aanwijzing van mevrouw J.C.H.
Broere tot 4e
loco-gemeentesecretaris per 15 februari
2021.
Informeren gemeenteraad over juridische Het college besluit:
stand van zaken woonwagencentrum
1. In te stemmen met de bijgevoegde
Molenland te Wilnis
informatienota over de juridische stand
Advies Dienstverlening
van zaken betreffende de lopende
procedures t.a.v. het
woonwagencentrum Molenland te
Wilnis.
Burgemeester besluitenlijst week 05

De burgemeesterbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 09 februari 2021
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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