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BESLUITENLIJST

001

Besluiten van de vergadering van 09
februari 2021

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 07

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 07

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 07

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Het college sluit aan bij de landelijke
boomfeestdag op 10 november ipv 17
maart 2021
De burgemeester heeft namens de
gemeente deelgenomen aan de
Algemene ledenvergadering van de
1

VNG. In grote eensgezindheid is
gesproken over de inzet vanuit de
gemeenten voor de volgende
kabinetsperiode.
Tijdens het Amstel- Meerlanden overleg
van de regiegroep is gesproken over de
ontwikkelingen binnen de MRA
(Metropool Regio Amsterdam). Het gaat
dan om een actualiseringen van de
doelstellingen en voor zover mogelijk
een eenvoudigere structuur. De
burgemeester geeft aan dat dit geen
consequenties lijkt te hebben voor de
positie van onze gemeente in de AM
subregio.
Het college kijkt terug op het afgelopen
‘schaatsweekend’. De burgemeester
doet verslag van de interne
inspanningen die hebben geleid tot
logistieke beheersmaatregelen rond
met name Botshol (met dank aan de
betrokken medewerkers van integrale
veiligheid, communicatie en de boa’s).
Daarnaast heeft regelmatige ambtelijke
en bestuurlijke afstemming
plaatsgevonden met de gemeenten
Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Wethouder Hagen heeft het Bestuurlijk
overleg Jonge Kind voorgezeten. Aan
dit overleg namen de schoolbesturen,
eenpitters en de bibliotheek van
gemeente de Ronde Venen deel.
Gesproken is onder meer over het
voorgenomen Integrale
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Huisvestingsplan (IHP) en het effect
van corona op de leerlingen en de
mogelijke rol van de gemeente.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Puttenstein van het
samenwerkingsverband Passenderwijs
over de mogelijkheid van het laten
aansluiten van een sbo-school in
Amstelveen bij het
samenwerkingsverband, zodat kinderen
in Abcoude naar een school dichtbij
huis kunnen.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
wethouder de Weger (Woerden) over
de energietransitie en de invulling
daarvan in het groene hart, in het licht
van het PARK rapport.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
het bestuur van Obs de Pijlstaart en
rector Ligthart van het VLC in
Vinkeveen over de mogelijkheden van
samenwerking en inpassing van de
basisschool in het Veenlanden College.
Wethouder Hagen en wethouder Kroon
hebben gesproken met gedeputeerde
Strijk en Van Essen over de uitbreiding
van het bedrijventerrein in Mijdrecht. Er
komt nog terugkoppeling vanuit GS
over vervolgstappen
Wethouder Kroon heeft het U10-overleg
bijgewoond. Gesproken is over wonen,
werken, natuur en energie.
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Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Vermeulen van Veenwind over
de energie transitie en het vervolgtraject
rondom de zoekgebieden Zon en Wind.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
mevrouw Koster (Montfoort), de heer
Klomps (Stichtse Vecht), de heer Spelt
(Lopik), de heer Lont (Oudewater), de
heer Bekker (IJsselstein) en mevrouw
Hendriksen ter voorbereiding op de
RES U16. Gesproken is onder meer
over de hoogte van het bod,
maatschappelijk draagvlak en over hoe
de andere groene hart gemeenten
omgaan met het PARK rapport.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Elkhuizen (Nieuwkoop) over de
duurzame energie strategie; mogelijke
samenwerking in de toekomst in het
grensgebied en het PARK-rapport en
de betekenis hiervan voor groene hart
gemeenten.
Wethouder Schuurs heeft vanuit de
VNG commissie bestuurlijk overleg
gehad met minister Koolmees. In dit
overleg is o.a. gesproken over de
aanpak hardheid Participatiewet en
over de nieuwe regeling TONK
(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten). Deze regeling geeft ruimte aan
gemeenten om het zelf in te vullen,
maar er wordt weinig geld beschikbaar
gesteld om het werkelijk uit te voeren.
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Elke gemeente maakt hier momenteel
beleid voor.
Wethouder Schuurs heeft het DB van
SGL voorgezeten en er is oa gesproken
over de zienswijzen over de
uitgangspunten begroting, het jaarplan,
het stoppen van het project om
snelvaren te realiseren en de toekomst
RMN.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 07 08

009

Informatienota college

010

Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca
in openbaar gebied vanwege COVID-19
maatregelen en gedoogbeschikkingen
tijdelijke uitbreiding terrassen.
Advies Concernstaf

011

Vaststellen werkzaamheden gedurende
Het college besluit:
tijdelijke waarneming gemeentesecretaris 1. De bijlage vast te stellen waarin is
Advies Concernstaf
aangegeven welke werkzaamheden
gedurende tijdelijke waarneming
gemeentesecretaris worden uitgevoerd
en de openstaande vragen in de
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Het college besluit:
1. De Richtlijn voor uitbreiding terrassen
horeca in openbaar gebied vanwege
COVID-19 maatregelen en de daarop
gebaseerde gedoogbeschikkingen
uitbreiding terrassen te verlengen tot 1
november 2021.

collegevergadering van 16/2/2021 te
beantwoorden.

012

Beslissing op bezwaar last onder
dwangsom De Hoef Westzijde 33 in De
Hoef
Advies Ruimte

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

013

Aanvraag regeling Specifieke Uitkering
Sport (SPUK) 2021.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Een aanvraag voor de regeling
Specifieke Uitkering Sport in te dienen.

014

Beantwoording raadsvragen Ronde
Venen Belang (RVB) over besluit B&W
doorstart Tumult te Abcoude
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgesloten informatienota raad aan
de raad te versturen.

015

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen
hersteloperatie toeslagenaffaire
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het
Machtigingsbesluit gegevensgebruik
toeslaggedupeerden gemeente De
Ronde Venen van de
Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in kader van
de hersteloperatie toeslagenaffaire.
2. In te stemmen met de
Akkoordverklaring
Gegevensuitwisseling (bijlage 2).
3. Aan te gaan van de
Verwerkersovereenkomst uitvoering
Machtigingsbesluit gegevensgebruik
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toeslagengedupeerde gemeente De
Ronde Venen (bijlage 3) en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal
van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht
tussen Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde.
016

Koop-, ontwikkel- en
realisatieovereenkomst Twistvlied
Mijdrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het college besluit tot het aangaan
van bijgevoegde koop-, ontwikkel- en
realisatieovereenkomst met HSB Bouw
B.V. voor de ontwikkeling en verkoop
van Twistvlied.

17

Burgemeester besluitenlijst week 07

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2021
Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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