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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 10 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 
20 december 2022

Aangenomen 
De besluiten worden ongewijzigd vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 02  

003 Mandatenlijst week 02 Aangenomen 
De mandatenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

004 Spoed parafenbesluitenlijst week 
02

 
De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.

005 Mededelingen/Communicatie  

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 02 en 03  
Maandag 9 januari

Het college is aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van gemeente 
De Ronde Venen, aanvang 19.00 uur in Wilnis.

 

Dinsdag 10 januari

Wethouders Van Uden en Van der Greft zijn aanwezig bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst Eén tegen Eenzaamheid van

Tympaan-De Baat/Servicepunt DRV.

 

Woensdag 11 januari

Burgemeester Divendal en wethouders Van der Greft, 
Zevenhuizen en Vijselaar zijn aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie 
van de Provincie Utrecht.

 

Vrijdag 13 januari
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Wethouder Van Uden is aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van 
Voedselbank De Ronde Venen.

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota college werkbezoek 
Kringkoop

 

009.1 U10 bijdrage Manifest van de 
Utrechtse gemeenten 2023

 
De informatienota wordt voor kennisgeving aangenomen.

010 Collegevoorstel Investering 
akoestiek gebouw Tumult te 
Abcoude

Aangenomen 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met een extra investering ter verbetering van 
de akoestiek van het gebouw Tumult ter grootte van € 25.410,- 
inclusief B.T.W.

011 Collegevoorstel Startnotitie 
Beleidsplan maatschappelijk 
vastgoed en dorpshuizen

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 
gewijzigde startnotitie als basis voor het beleidsplan 
maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen;

2. Kennis te nemen van het feit dat het college in overleg met het 
bestuur van dorpshuis De Willisstee in Wilnis concrete 
mogelijkheden verkent om tot een meer toekomstbestendige 
vorm van beheer en exploitatie te komen vooruitlopend op de 
voorkeursoplossing voor beheer en exploitatie in het beleidsplan.

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

012 Raadsinformatiebrief 
isolatievouchers en ontheffing wet 
natuurbescherming

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De raad te informeren via bijgevoegde gewijzigde 
raadsinformatiebrief over de isolatievouchers en ontheffing wet 
natuurbescherming.

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

013 Raadsinformatiebrief Rapportage 
Antea Group onderzoek 
vergunningverlening 
grondtransporten Wilnis

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. In te stemmen met de bijgevoegde gewijzigde 
raadsinformatienota over het rapport van Antea Group over de 
vergunningverlening grondtransporten Wilnis en deze aan de 
raad te verzenden.

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