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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 7 februari 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 31 
januari 2023

Aangenomen 
De besluiten worden ongewijzigd vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 06  

002/001 Collegevoorstel vaststellen 
mandaatbesluit ten behoeve van de 
uitoefening van de bevoegdheden met 
betrekking tot de kieswet

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Het vaststellen van het mandaatbesluit ten behoeve van 
de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot de 
gewijzigde kieswet vast te stellen zover het hun 
bevoegdheden betreft.

002/002 Collegevoorstel Verlenging 
intentieovereenkomst met betrekking tot 
het ontwikkelen van woningen op het 
bedrijventerrein Amstelkade in 
Amstelhoek

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Het verlengen van de intentieovereenkomst met 
Blantema B.V., B.V. Timpaan Zuidmeer en Trebbe Projecten 
B.V. met één jaar vanaf moment van laatste ondertekening 
voor de woningbouw op het bedrijventerrein Amstelkade 
(De Engel) in Amstelhoek.

002/003 Collegevoorstel Aanwijzingsbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken voor Dodaarslaan 78 
Vinkeveen

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In de openbare ruimte nabij Dodaarslaan 78 (naast 
Dodaarslaan 80) te Vinkeveen een parkeerfaciliteit aan te 
wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken.

002/004 Collegevoorstel vertrek en komst leden 
van de Jongerenadviescommissie

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De heer S.N. van Scherpenseel per 1 januari 2023 te 
benoemen tot lid van de Jongerenadviescommissie.

2. Het lidmaatschap van mevrouw M.E. Özogul te 
beëindigen per 1 januari 2023.
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002/005 Raadsvoorstel Benoeming lid Raad van 
Toezicht Stichting AURO openbaar 
basisonderwijs.

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen om de heer Van Dam te 
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
AURO voor een periode van 4 jaar.

002/006 Raadsvoorstel Bestuursverslag PRiMA 
2021 en voorstel begroting en 
jaarrekening PRiMA vanaf kalenderjaar 
2023.

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 
jaarrekening 2021 van PRiMA, stichting voor openbaar 
primair onderwijs Abcoude.

2. De eerstvolgende begroting en jaarrekening van 
Stichting PRiMA die aangeleverd worden vanaf 
kalenderjaar 2023 ter kennisname, zonder raadsvoorstellen 
bij de raad aan te leveren, waarbij de raad vervolgens zelf 
bepaalt of zij de stukken wil agenderen voor een 
raadsvergadering en/of vragen wil stellen aan de 
bestuurder of Raad van Toezicht van Stichting PRiMA.

003. Mandatenlijst week 06 Aangenomen 
De mandatenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

004 Spoed parafenbesluitenlijst  

005 Mededelingen/Communicatie  

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 07 08  

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota College  

010 Burgemeester besluitenlijst week 06 Aangenomen 
De burgemeester besluitenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.

011 Raadsinformatiebrief Vaststellen Nadere 
regels en beleidsregels terrassen 
gemeente De Ronde Venen 2023

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. Nadere regels en beleidsregels terrassen gemeente De 
Ronde Venen 2023 vast te stellen.

2. In te stemmen met beantwoording van de reacties die 
ontvangen zijn van ondernemers.

3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde 
gewijzigde raadsinformatiebrief dat de Nadere regels en 
beleidsregels terrassen De Ronde Venen 2023 zijn 
vastgesteld.

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

012 Collegevoorstel Amsterdamsestraatweg 
26 Abcoude

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen
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Het college besluit:

1. In te stemmen met het verzoek tot aanpassing van de 
kozijnen van het monument aan de Amsterdamsestraatweg 
26 in Abcoude te accepteren en  hiervoor een vergunning te 
verlenen en daarmee af te wijken van het advies van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

2. Mandaat te verlenen aan wethouder Van Uden om de 
stukken te wijzigen.

013 Raadsinformatiebrief Hertenkamp Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief 'Hertenkamp' 
en deze te sturen naar de raad.
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