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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 17 januari 2023 (09:30 - 12:00) 
 
Aanwezigen: Maarten Divendal; Ruud Kleijnen; Anja Vijselaar; Huib Zevenhuizen; 
Maarten van der Greft; Cees van Uden 
 

 
OPENBAAR

Nummer Titel Besluit

001 Besluiten van de vergadering van 10 januari 
2023

Aangenomen 
De besluiten worden ongewijzigd vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 03  
De hamerstukken worden ongewijzigd vastgesteld.

002/001 Raadsinformatiebrief Samenwerking 
Utrechtse gemeenten bij inkoop sociaal 
recreatief Wmo-vervoer en inkoop overig 
routegebonden doelgroepenvervoer

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. Per 20 januari 2023 bijgevoegde privaatrechtelijke 
samenwerkingsovereenkomsten ‘Regiotaxi  Utrecht 
2023’ aan te gaan.  

2. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 
bijgevoegd ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 
Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen. 
a. Wethouder Walter Kok van gemeente Oudewater 
namens Regio Utrecht West plaats te laten nemen in de 
Bestuurlijke Stuurgroep en in het Breed Bestuurlijk 
Overleg van de samenwerking Regiotaxi Utrecht. 
b. De benodigde bijdragen in de salariskosten van de 
programmamanager en -secretaris van € 3.908,- per 
jaar en de communicatiekosten te betalen uit het 
budget regiotaxi.     

3. Als voorbereiding op de aanbesteding bijgevoegde 
‘Inkoopstrategie Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen.

4. De gemeenteraad te informeren met bijgaande 
gewijzigde raadsformatiebrief.

5.  Mandaat te verlenen aan wethouder Van Uden om 
de stukken aan te passen.

002/002 Raadsinformatiebrief Beantwoording 
vervolgvragen PvdA-Groenlinks 
geitenhouderij Gein Noord 67 Abcoude

Aangenomen 
Het college besluit:
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1.

2.

3.

4.

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief met beantwoording van 
vervolgvragen van PvdA Groenlinks over de 
geitenhouderij aan de Gein Noord 67 in Abcoude en 
deze naar de raad te zenden.

002/003 Raadsinformatiebrief 
ontwerpbestemmingsplan 
brandweerkazerne Abcoude

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

Op basis van de notitie Vormvrije m.e.r.- 
beoordeling “bestemmingsplan 
brandweerkazerne Abcoude” een 
milieueffectrapportage niet nodig te achten 
voor het bestemmingplan brandweerkazerne 
Abcoude.
In te stemmen met het ter inzage leggen 
conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) van het 
ontwerpbestemmingsplan brandweerkazerne 
Abcoude.
De gemeenteraad met bijgevoegde gewijzigde 
raadsinformatiebrief te informeren over de 
procedure
 Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder 
Divendal om de stukken aan te passen.

002/004 Raadsinformatiebrief Normenkader 
rechtmatigheid 2022

Aangenomen 
Het college besluit:

1 Het normenkader rechtmatigheid 2022 vast te stellen 
2 De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te 
informeren over het normenkader rechtmatigheid 2022

002/005 Collegevoorstel Privacyprotocol Sociaal 
Domein

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Het Privacy Protocol Toegang Sociaal Domein De 
Ronde Venen 2023, zoals opgenomen in bijlage 1, vast 
te stellen.

002/006 Collegevoorstel 
Samenwerkingsovereenkomst GGD 2023

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de aanvullende 
werkzaamheden, die de GGD regio Utrecht voor en in 
opdracht van gemeente De Ronde Venen uitvoert in het 
domein Publieke Gezondheid in 2023.

2. Hiervoor de Samenwerkingsovereenkomst 2023 
gemeente De Ronde Venen aan te gaan.

002/007 Raadsvoorstel Zienswijze kaderbrief 2024 
GGDrU

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2024 van de 
GGD regio Utrecht (GGDrU)
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2. Aan de gemeenteraad voor te stellen akkoord te 
gaan met de kaderbrief 2024 en een zienswijze in te 
dienen met 2 aandachtspunten: 
a. de raad tijdig te informeren over het proces van het 
GGiD; 
b. binnen de financiële kaders te blijven.

002/008 Raadsvoorstel Benoeming 
Kinderburgemeesters 2023

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De raad gewijzigd voor te stellen om Vera Hageman 
en Yara Veldhuisen te benoemen tot 
kinderburgemeesters voor het jaar 2023.

2. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Divendal 
om de stukken aan te passen.

002/009 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-1 
GGDrU

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de Begrotingswijziging 2023-1 
en een zienswijze bij de GGD in te dienen met daarin 
de volgende twee aandachtspunten: 
 a. de raad tijdig te informeren over onverwachte 
ontwikkelingen in de planning en de uitvoering.   
 b. binnen de financiële kaders te blijven.

2. De GGD een brief te sturen waarin staat dat de 
gemeente een zienswijze indient met 2 
aandachtspunten.

003 Mandatenlijst week 03  
De mandatenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.

004 Spoed parafenbesluitenlijst  

005 Mededelingen/Commnicatie  

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 04 05  
Woensdag 18 januari

Wethouders Van der Greft is aanwezig op de Technet 
Nieuwjaarsborrel in de Experience Room bij Walraven, 
aanvang 16.00 uur in Mijdrecht.

Wethouder Van der Greft gaat een boom (Zilverlinde) 
plaatsen in het Zwanenpark samen met 
Natuurvereniging De Groene Venen, aanvang 11.00 
uur.

Vrijdag 20 januari

Burgemeester Divendal en wethouders Vijselaar en Van 
der Greft zijn aanwezig bij het Sportgala, aanvang 
19.30 uur in Abcoude.
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Maandag 23 januari

Wethouder Zevenhuizen is aanwezig op de 
inloopavond Bestemmingsplan Dorpskernen, aanvang 
17.00 uur op het gemeentehuis.

Dinsdag 24 januari

Wethouder Van der Greft doet de Boekstart in de 
kinderopvang Pino en Dribbel, aanvang 15.00 uur in 
Mijdrecht.

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota College werkbezoek 
Kringkoop

 

010 Burgemeester besluitenlijst week 03 Aangenomen 

011 Raadsinformatiebrief Motie GGiD (digitaal 
kinddossier GGD regio Utrecht)

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. In te stemmen met de gewijzigde 
raadsinformatiebrief over het afdoen van de motie van 
20 december 2022 over het GGiD.

2. In te stemmen met de brief aan de GGD over deze 
motie en het afdoen ervan.

3. Mandaat te verlenen aan wethouder Van der Greft 
om de stukken te wijzigen.

012 Raadsinformatiebrief Beantwoording 
Raadsvragen D66 Signalen over uitvoering 
Jongerenwerk, Maatschappelijke Diensttijd 
en Buurtkamer door Tympaan-De Baat

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. In te stemmen met de 'Beantwoording Raadsvragen 
D66' en deze te delen met de gemeenteraad via 
bijgevoegde gewijzigde raadsinformatiebrief.

2. Mandaat te verlenen aan wethouder Van der Greft 
om de stukken aan te passen.

013 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 
1e Herziening Buitengebied-West

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen de over het 
ontwerpbestemmingsplan ‘1e Herziening Buitengebied- 
West’ naar voren gebrachte zienswijzen te 
beantwoorden zoals opgenomen in de ‘Nota van 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied-West’, 
d.d. 17 januari 2023;

2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘1e 

herziening Buitengebied-West’ met inbegrip van de 
wijzigingen zoals opgenomen in de ‘Nota van 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
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bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied-West’ 
d.d. 17 januari 2023 gewijzigd vast te stellen.

3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te 
stellen.

4. Mandaat te verlenen aan wethouder Zevenhuizen om 
de stukken aan te passen.

013.1 Nieuwe bijlage NvZ  

014 Beantwoording van de schriftelijke 
aanvullende vragen over grondtransporten 
via een raadsinformatiebrief

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De raad middels een gewijzigde raadsinformatiebrief 
te informeren.

2. Mandaat te verlenen aan wethouder Van Uden om 
het stuk aan te passen.
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