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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 14 maart 2023 (09:30 - 12:00) 
 
Aanwezigen: Maarten Divendal; Ruud Kleijnen; Anja Vijselaar; Maarten van der Greft; 
Cees van Uden 
 

 
OPENBAAR

Nummer Titel Besluit

001 Besluiten van de vergadering 
van 07 maart 2023

Aangenomen 
De besluiten worden ongewijzigd vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 11 Aangenomen 

002/011 Collegevoorstel Ontslag lid 
Participatieplatform

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Mevrouw A. Jansen per 6 februari 2023 eervol te ontslaan als lid 
van het Participatieplatform Sociaal Domein De Ronde Venen.

003 Mandatenlijst week 11 Aangenomen 

004 Spoed parafenbesluitenlijst Aangenomen 

005 Mededelingen/Communicatie Aangenomen 

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 11 12  

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota College 
beantwoording en afhandeling 
van vragen en signalen van 
buiten

 

009.1 Informatienota college 
Woonzorgvisie

 
De informatienota is voor kennisgeving aangenomen met enkele 
opmerkingen over het projectplan.

010 Collegevoorstel Verkoop grond 
Vermogenweg Mijdrecht.

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de verkoop van het perceel gelegen aan de 
Vermogenweg nabij nummer 8 (deel WRK strook) te Mijdrecht.

2. Wethouder Van Uden te mandateren om de wijzigingen in het 
voorstel te verwerken.

012 Collegevoorstel Verkeersbesluit 
laadpalen

Aangenomen 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit voor het 
reserveren van parkeerplaatsen bij laadpalen op enkele locaties in 
Abcoude, Mijdrecht en Wilnis.

015 Raadsvoorstel vaststelling 
bestemmingsplan 
‘Oudhuijzerweg 41 te Wilnis’

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen de over het 
ontwerpbestemmingsplan Oudhuijzerweg 41 naar voren gebrachte 
zienswijze te beantwoorden zoals opgenomen in de ‘Nota van 
zienswijzen Oudhuijzerweg 41 te Wilnis’;

2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 
‘Oudhuijzerweg 41 te Wilnis’, met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0736.BP051oudhuijzer41-VA01, vast te stellen met 
inbegrip van de wijzigingen zoals opgenomen in de ‘Nota van 
zienswijzen Oudhuijzerweg 41 te Wilnis’;

3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan bij 
bovengenoemd bestemmingsplan vast te stellen.

016 Collegevoorstel Demmerikse 
brug N201, brief aan provincie

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het verzenden van een gewijzigde brief over 
de Demmerikse brug aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht.

2. Wethouder Vijselaar te mandateren om wijzigingen in de brief te 
verwerken.

017 Collegevoorstel Vacaturestelling 
gemeentesecretaris

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen.

Het college besluit:

In te stemmen met het openstellen van de vacature 
gemeentesecretaris / algemeen directeur en deze in 
eerste instantie intern open te zetten;
In te stemmen met de daarbij behorende profielschets en 
de procedure werving & selectie van deze functie (onder 
voorbehoud van OR-advies op deze punten);
In te stemmen met één selectiecommissie bestaande uit 
de burgemeester, portefeuillehouder personeel & 
organisatie, afvaardiging OR, 1 afvaardigde teammanager 
en 1 afvaardiging uit de staf. De commissie wordt 
ondersteund door een P&O-adviseur;
De burgemeester aan te wijzen als WOR-bestuurder in 
deze procedure (de Wet op de Ondernemingsraden 
volgend);
Het college van B en W op te laten treden als 
benoemingscommissie.
Burgemeester Divendal te mandateren om wijzigingen in 
de profielschets aan te brengen als het advies van de OR 
hier aanleiding toe geeft.


	Besluitenlijst

