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Lilian Schreurs

HAMERSTUKKENLIJST- OPENBAAR
01. Cultuur en dorpshuizen
Advies
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Het college besluit:
- zoveel mogelijk de landelijke
richtlijnen en landelijke
ontwikkelingen te volgen.
- Lokaal als volgt om te gaan met
subsidies 2020
o De toegekende subsidies
voor 2020 worden
gecontinueerd
o De toegekende subsidie
wordt niet gekort als (een
deel van) de activiteiten
niet kunnen worden
uitgevoerd, of op een
andere manier worden
uitgevoerd ten gevolge van
de coronacrisis. Hierover
moet wel contact zijn met
de gemeente en dit moet
worden gemeld bij de
verantwoording over 2020.
o Een uitzondering hierop
zijn subsidies voor
eenmalige activiteiten. Als
deze activiteiten niet
doorgaan moet de
organisatie in overleg met
de gemeente treden. Dan

-

wordt op maat gekeken of
de subsidie (deels) kan
worden teruggevorderd.
Subsidies 2021
In principe volgen we de lijn die in
de meerjarenbegroting van de
gemeente is aangegeven.

02. Beslissing op bezwaren tegen het
Het college besluit:
verkeersbesluit voor het instellen van
1.
Eén bezwaarschrift niet
een parkeerschijfzone in de woonwijk ten
ontvankelijk te verklaren en de
westen van NS-station Abcoude
overige 13 bezwaarschriften
Advies RU-BR
ongegrond te verklaren;
2.
Het verkeersbesluit en
aanverwant beleid aan te passen
op de volgende onderdelen:
a. Omvang van de
parkeerschijfzone te
verkleinen, de straten
Dotter en Zegge buiten
de zone te laten, mits
daar voldoende
draagvlak voor is;
b. Het invoeren van een
ontheffingmogelijkheid
voor bezoekers via de
beleidsregels;
Bezwaarden hiervan schriftelijk in
kennis te stellen.
03. Richtlijn voor uitbreiding terrassen
horeca in openbaar gebied vanwege
COVID-19 maatregelen
Advies RU

Het college besluit:
1. De Richtlijn voor uitbreiding
terrassen horeca in openbaar gebied
vanwege COVID-19 maatregelen vast
te stellen.

04. Ledenraadpleging cao SW 2020
Advies DV-HR

Het college besluit:
1. In te stemmen met het
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onderhandelaarsakkoord
Cao SW 2020.
05. Verhuur van het terrein aan de Molenweg
19B te Abcoude aan de Jeu de
Boulesclub Abcoude en het vestigen van
een recht van opstal daarop ten behoeve
van die vereniging.
Advies RU

Het college besluit:
1.
De bestaande
huurovereenkomst met Jeu de
Boulesclub Abcoude te beëindigen en
een nieuwe huurovereenkomst met Jeu
de Boulesclub Abcoude aan te gaan.
Dit onder de condities en voorwaarden
als vermeld in die overeenkomst;
2.
Een huurafhankelijk recht van
opstal te vestigen ten behoeve van de
Jeu de Boulesclub Abcoude voor de
gebouwen aan de Molenweg 19B te
Abcoude, onder de condities en
voorwaarden als vermeld in de daartoe
te sluiten overeenkomst.

06. Erfpacht op een perceel aan en de
Molenweg te Abcoude ten behoeve van
de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten
Advies RU

Het college belsuit:
1. Een recht van erfpacht te
vestigen op een perceel
grond c.q. erf aan de
Molenweg te Abcoude ten
behoeve van de Vereniging
tot Behoud van
Natuurmonumenten in
Nederland, onder de
condities en voorwaarden
als vermeld in de daartoe te
sluiten overeenkomst.

07. Besluitvorming college gedurende de
zomerperiode tussen 10 juli en 16
augustus 2020
Advies CS
08. Besluit op verzoek om tegemoetkoming

Het college besluit:
1. Het tijdelijk mandaatbesluit
zomer 2020 vast te stellen.
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Het college besluit:

planschade Stationsweg 18 Mijdrecht
Advies RU-BR

Secretaris, Lilian Schreurs
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1. In overeenstemming met het advies
van Lodewijck Groep het verzoek tot
vergoeding van schade als bedoeld in
artikel 6.1 Wro (planschade) omtrent
het perceel/adres Stationsweg 18
Mijdrecht af te wijzen;
2. Het door de aanvrager betaalde
drempelbedrag om de aanvraag
planschade in behandeling te nemen à
€ 300,- niet terug te betalen;
3. In overeenstemming met het advies
de afwijzing onder (1) te binden aan
een uiterste datum waarop het
bestemmingsplan Stationsweg 18
Mijdrecht in werking moet zijn getreden,
en na overschrijding hiervan aanvrager
alsnog tegemoet te komen in
planschade en het drempelbedrag;
4. In afwijking van het advies deze
uiterste datum op 1 februari 2021 te
stellen.

