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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 14 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 07 
februari 2023

Aangenomen 
De besluiten worden ongewijzigd vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 07  
De hamerstukken worden vastgesteld.

002/001 Collegevoorstel Lokaal Hitteplan 1.0 Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met het Lokaal hitteplan 1.0 om kwetsbare 
ouderen te beschermen tegen de gevolgen van langdurige 
hitte.

002/002 Collegevoorstel geldlening met 
hypothecaire zekerheidstelling van 
Stichting Energietransitie Utrecht aan 
F.C. Abcoude.

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van een 3- 
partijenovereenkomst in verband met een geldlening met 
hypothecaire zekerheidstelling van Stichting Energietransitie 
Utrecht aan F.C. Abcoude.

002/003 Collegevoorstel Beslissing op 
bezwaar gehandicaptenparkeerplaats 
nabij Verfmolen 89

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De beslissing op bezwaar van 21 juni 2022 te herroepen en 
het bezwaar tegen de gehandicaptenparkeerplaats nabij 
Verfmolen 89 te Mijdrecht gegrond verklaren. 

2. De aanvraag voor het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerplaats nabij Verfmolen 89 te Mijdrecht 
alsnog te weigeren.

3. Het verkeersbesluit van 6 december 2021 tot het aanwijzen 
van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Verfmolen 89 in te 
trekken.

002/004 Raadsvoorstel Actualisering 
delegatiebesluit

Aangenomen 
Het college besluit:
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1. De raad voor te stellen het Algemeen delegatiebesluit 2023 
vast te stellen.

002/005 Raadsvoorstel Regioplan U16 
Beschermd Wonen

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Het Regioplan U16 Beschermd Wonen (bijlage 1) ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

2. Indien de raad akkoord gaat met het Regioplan U16 
Beschermd Wonen, het Beschermd Wonen 
Uitvoeringsprogramma U16 2023 -2024 (bijlage 2) vast te 
stellen.

3. Indien de raad akkoord gaat met het Regioplan U16 
Beschermd Wonen, de Samenwerkingsovereenkomst 
Beschermd Wonen U16 2023-2028 (bijlage 3) aan te gaan en 
hiervoor

-Kennis te nemen van de overlegstructuur BW U16 (bijlage A)

-Kennis te nemen van de concept werkbegroting 2023 en 2024 
BW U16 (bijlage B)

5. Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit betreffende 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Utrecht 
2023 – 2028 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage C, voor 
zover het de bevoegdheden van het college betreft en deze 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in te laten 
gaan.

6. Het advies van het participatieplatform Sociaal Domein 
(bijlage 4) voor kennisgeving aan te nemen en hen per brief 
(bijlage 5) te informeren over de wijze waarop het advies is 
verwerkt.

003 Mandatenlijst week 07 Aangenomen 
De mandatenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

004 Spoed parafenbesluitenlijst  

005 Mededelingen/Communicatie  

005.1 Nieuwsbrief  

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 07 08  
Zaterdag 18 februari

Wethouder Vijselaar is aanwezig bij de informatiebijeenkomst 
Centrumplan Vinkeveen, aanvang 10.00 uur.

Zondag 19 februari

Wethouder Van der Greft geeft het Startschot bij PKSport 
Bosdijkloop 2023, aanvang 11.15 uur bij de Boei.

Dinsdag 21 februari
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◦

◦

◦

◦

Wethouder Zevenhuizen is aanwezig bij de 
informatiebijeenkomst Bongronden, aanvang 18.30 uur in 
Abcoude.

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota college  

010 Raadsinformatiebrief Campagne 
referendum

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief 
informeren over de te voeren campagne voor het referendum 
over de toekomst van het gemeentehuis.

011 Raadsvoorstel Investeringsbudget 
nieuwbouw brandweerkazerne 
Abcoude.

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde gewijzigd raadsvoorstel 
om een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de 
nieuwbouw van de brandweerkazerne in Abcoude en dit ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

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

012 Raadsvoorstel Integraal 
Huisvestingplan 
onderwijsvoorzieningen

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

1. Het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen 
2023-2037 De Ronde Venen vast te stellen,

2. Voor de uitvoering van het IHP structureel een bedrag van € 
80.000 beschikbaar te stellen voor een projectleider en ten 
laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 en verder,

3. Het IHP elke vier jaar te herijken,

4. Voor het begrotingsjaar 2023 een investeringsbedrag van € 
6.255.000 beschikbaar te stellen voor:

de uitbreiding van de protestants-christelijke 
basisschool Schakel te Vinkeveen tot een bedrag van 
afgerond € 921.000,
de uitbreiding van de openbare basisschool Piet 
Mondriaan te Abcoude tot een bedrag van afgerond € 
440.000,
het treffen van een levensduurverlengende renovatie 
ten behoeve van de gemeentelijke gymvoorzieningen 
De Brug voor € 944.000, De Eendracht voor € 
1.590.000 en De Phoenix voor € 2.360.000,
5.In te stemmen met de structurele effecten voor de 
begrotingsjaren 2025 en verder en deze te verwerken 
via het begrotingsresultaat,
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5. Een bedrag van € 1.619.000 ten laste te brengen van de 
algemene reserve ten behoeve van:

het laten treffen van een levensduurverlengende 
renovatie ten behoeve van de gymvoorzieningen van 
het niet-gemeentelijke dorpshuis De Springbok te De 
Hoef voor € 790.000,
het laten treffen van een levensduurverlengende 
renovatie ten behoeve van de gymvoorzieningen van 
het niet-gemeentelijke dorpshuis De Vijf Bogen te 
Baambrugge voor € 602.000,
het laten vervangen van de huidige verlichting door 
Ledverlichting in de gymnastiekvoorziening van 
dorpshuis Willisstee te Wilnis voor € 97.000,
het laten onderzoeken van de mogelijkheden tot het 
treffen van duurzaamheidsmaatregelen in zeven 
basisscholen en twee vestigingen van de school voor 
voortgezet onderwijs voor € 130.000,

6. Voor de begrotingsjaren 2024 – 2027 € 10.691.000 
beschikbaar te stellen en te verwerken in de Kadernota 
2024-2027 voor:

Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de rooms- 
katholieke basisschool Paulus te Abcoude (2025) van 
€ 4.173.000,
Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de 
protestants-christelijke basisschool Koningin Juliana 
te Wilnis (2025) van € 3.564.000,
Levenduurverlengende renovatie ten behoeve van de 
Christelijk Nationale School te Abcoude (2025) van € 
2.954.000,

7. De termijnen, zoals vastgesteld in de Nota activeren 
waarderen en afschrijven 2020-2024, blijvend te verruimen 
voor ‘bedrijfsgebouwen-nieuwbouw’ (waaronder 
schoolgebouwen en gymnastiekvoorzieningen) van 40 naar 50 
jaar en de afschrijvingstermijnen voor ‘bedrijfsgebouwen- 
renovatie / aanpassing’ blijvend te verruimen van 20 naar 30 
jaar,

8. In aanvulling op het vast te stellen IHP een plan uit te laten 
werken voor de levensduurverlengende renovatie van de 
gymvoorzieningen van de niet-gemeentelijke dorpshuizen De 
Boei te Vinkeveen en de Willisstee te Wilnis en dit over uiterlijk 
een jaar ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad,

9. De herziene Verordening voorzieningen huisvesting 2023 
vast te stellen.

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

013 Burgemeester besluitenlijst week 07 Aangenomen 
De burgemeester besluitenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.
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