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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 7 maart 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 21 februari 2023

Aangenomen 
De besluiten worden ongewijzigd vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 10  

003 Mandatenlijst week 10 Aangenomen 

004 Spoed parafenbesluitenlijst  

005 Mededelingen / Communicatie  

005.1 drvnieuwsweek9  

005.2 Brief "Praat mee via het 
inwonerpanel"

 

005.3 pb Referendum  

005.4 pb referendum nieuwbouw  

005.5 pb referendum renovatie  

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 10 11  
Woensdag 8 maart

Wethouder Van Uden geeft de aftrap met knotten in het Speelwoud 
of snoeien bij de sportvelden in het kader van de Boomfeestdag, 
aanvang 11.30 uur in Wilnis.

Wethouder Van der Greft reikt de 1e regenton uit in Mijdrecht en 
doet een slotwoord namens B&W, 21.00 uur.

Donderdag 9 maart

Wethouder Van der Greft gaat planten bij de Stadhouderlaan in het 
kader van Boomfeestdag, 09.00 uur in Mijdrecht.

Vrijdag 10 maart

Wethouder Vijselaar reikt de 1e regenton uit in Baambrugge en 
doet een slotwoord namens B&W, 21.00 uur.

Zondag 12 maart
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Wethouder Van Uden reikt de 1e regenton uit in de Amstelhoek en 
doet een slotwoord namens B&W, 16.20 uur.

Burgemeester Divendal geeft het startschot voor de Ceremoniële 
fietsestafette 100 jaar Rotary Nederland, 9.30 uur Abcoude.

Dinsdag 14 maart

Wethouder Van Uden reikt de 1e regenton uit in Vinkeveen en doet 
een slotwoord namens B&W, 16.40 uur.

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota college 
Beantwoording en afhandeling 
van vragen en signalen van 
‘buiten’.

 
De informatienota is voor kennisgeving aangenomen.

009.1 Informatienota college 
Inhoudelijke informatie 
presentatie 8 maart 2023

 
De informatienota is voor kennisgeving aangenomen.

010 Collegevoorstel Beantwoording 
raadsvragen VVD glasvezel in 
en rondom het buitengebied

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van 
VVD over glasvezel in en rondom het buitengebied en deze naar de 
raad te zenden.

011 Collegevoorstel verkopen 
percelen ten behoeve van 
aanleg glasvezel binnen 
bebouwde kom

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Een viertal percelen openbaar groen te verkopen aan BAM Delta 
ten behoeve van de plaatsing van PoP-stations. Te weten, nabij; 
Haagwinde 6 te Abcoude, Doude van Troostwijkstraat 64 te 
Abcoude, Mijdrechtse Zuwe 57 te Amstelhoek en Kievitslaan 49 te 
Vinkeveen,

2, De verkoopsom vast te stellen conform nota grondbeleid 2018 – 
2021 op € 5.000,-  kosten koper per perceel van maximaal 15 m2.

012 Collegevoorstel beantwoorden 
vragen ChristenUnie-SGP 
vermogensgrens kwijtschelding

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van 
CU/SGP over vermogensgrens kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en deze naar de raad te zenden.

013 Collegevoorstel benoeming 
leden centraal stembureau

Aangenomen 
Het college besluit:

 1. Als plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende 
leden van het Centraal Stembureau voor 4 kalenderjaren te 
benoemen:

- Mevr. A.M.C. Helling, plaatsvervangende voorzitter;

- De heer R. van de Logt, lid;

- De heer H. van Leeuwen, plaatsvervangend lid;

- De heer R. Wortel, plaatsvervangend lid;
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- Mevr. M. Ben Seddik, plaatsvervangend lid;

014 Collegevoorstel Indexering 
Pleegzorg 2023

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met een afwijkende indexering van 
de Pleegzorg ten opzichte van de standaard indexering 
voor 2023 waardoor de geprognosticeerde extra 
meerkosten € 26.132,- zijn.

015 Collegevoorstel Verdubbelen 
opbrengst actie voor Turkije en 
Syrie

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. Een financiële bijdrage van €30.000,- te doneren aan de actie 
van de gezamenlijke hulpverleningsorganisaties (giro 555) voor 
(nood)hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en 
Syrië, waardoor de opbrengst van de actie van de  lokale Turkse en 
Syrische gemeenschap wordt verdubbeld.  

2. De financiële bijdrage te verwerken in de eerste gewijzigde 
bestuursrapportage.

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

016 Collegevoorstel 
uitvoeringsbudget centrumplan 
Vinkeveen en woningbouw 
Hoflandschool

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Een voorbereidingsbudget van € 45.000 beschikbaar te stellen 
voor de begeleiding van de projecten centrumplan Vinkeveen en 
woningbouw Hoflandschool

2. Het voorbereidingsbudget ten laste te brengen van de algemene 
reserve en deze financiële mutatie te verwerken in de 1e 

bestuursrapportage 2023, en waar mogelijk de kosten via een 
anterieure overeenkomst of via verkoop van grond terug te halen.     
   

017 Collegevoorstel Opleggen last 
onder dwangsom

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Het opleggen van een last onder dwangsom wegens het bouwen 
van een bouwwerk in de voortuin.

018 Collegevoorstel Donkervlietse 
Binnenweg 1

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Op basis van de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ‘Donkervlietse 
Binnenweg 1, Baambrugge’ een milieueffectrapportage niet nodig 
te achten voor deze ontwikkeling.

2. In te stemmen met het ontwerp van het wijzigingsplan 
“Donkervlietse Binnenweg 1, Baambrugge’ en dit ter inzage te 
leggen.

019 Collegevoorstel Voortzetting 
specialistisch jongerenwerk door 
SenB met project Streetwise

Aangenomen 
Het college besluit:



Pagina 4 van 5

1. Het specialistisch jongerenwerk door Sen B met project 
Streetwise in 2023 voort te zetten.

2. Voor 2023 een incidenteel budget van € 35.000,- ten laste van de 
algemene reserve beschikbaar te stellen en dit op te nemen in de 
1e bestuursrapportage 2023.

3. Vanaf 2024 een structureel budget van € 35.000,- hiervoor in het 
Integraal Veiligheidsplan op te nemen en te verwerken in de 
Kadernota 2024.  

020 Collegevoorstel Gunning 
raamovereenkomst 
kolkenreiniging 2023-2024

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Met P.C. van der Wiel een raamovereenkomst voor 
kolkenreiniging aan te gaan, tegen de door hun ingediende 
eenheidsprijzen, voor maximaal 4 jaar met een contractwaarde van 
€187.400.

021 Raadsinformatiebrief voortgang 
programma duurzaamheid

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De raad informeren via bijgevoegde gewijzigde 
raadsinformatiebrief over hoe het gaat met de uitvoering van de 
ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

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

022 Raadsinformatiebrief Stand van 
zaken project Aanpak lood in de 
bodem

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met het versturen van de Raadsinformatiebrief 
over de stand van zaken project Aanpak lood in de bodem.

 

 

023 Raadsinformatiebrief Woondeal 
U10 2022-2030

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met de Woondeal U10 2022-2030;

2. Wethouder Zevenhuizen te mandateren om in de Woondeal U10 
2022-2030 tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard aan te 
brengen;

3. De raad te informeren over de Woondeal 2022-2030 via 
bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

024 Raadsinformatiebrief Financiële 
impact nieuwe CAO 2023.

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De raad te informeren over de financiële impact nieuwe CAO 
2023 en wijziging vergoeding reiskosten woon- 
werkververkeerraadsinformatiebrief via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.
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025 Raadsvoorstel Ontwerp- 
Wijzigingsbesluit GR-AVU

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het 
voorgestelde gewijzigde ontwerp-wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (GR-AVU).

2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

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

026 Burgemeester besluitenlijst 
week 10

Aangenomen 
De burgemeester besluitenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.
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