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Besluitenlijst
 
College van Burgemeester en wethouders 24 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 
17 januari 2023

Aangenomen 
De burgemeester besluitenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.

002 Hamerstukkenlijst week 04  
De hamerstukken worden vastgesteld.

002/001 Raadsinformatiebrief Uitkomsten 
algemene uitkering | 
decembercirculaire 2022

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 
decembercirculaire 2022 gemeentefonds

2. De raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief

002/002 Raadsinformatiebrief Monitor 
Erfgoedbeleid

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. Kennisnemen van de monitor erfgoedbeleid Utrechtse 
gemeenten 'Wegwijzer voor de toekomst gemeente De Ronde 
Venen'.

2. In te stemmen met het delen van de monitor erfgoedbeleid 
Utrechtse gemeenten 'Wegwijzer voor de toekomst gemeente 
De Ronde Venen' aan de raad middels een gewijzigde 
Raadsinformatiebrief.

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

002/003 Collegevoorstel Convenant 
hulpmiddelen

Aangenomen 
Het college besluit:

1.Het convenant meeverhuizen hulpmiddelen tussen 
gemeenten aan te gaan

002/004 Collegevoorstel Aanwijzingsbesluit 
verkeerd gestalde fietsen

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen
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Het college besluit:

1. De Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken 
en weesfietsen 2023 vast te stellen;

2. De Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken 
en weesfietsen 2020 in te trekken;

3. Het bijgevoegde gewijzigd aanwijzingsbesluit voor verkeerd 
gestalde fietsen vast te stellen.

4. In te stemmen met het weghalen van verkeerd gestalde 
fietsen zoals ook opgenomen in de Beleidsregels verkeerd 
gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2023.

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

002/005 Collegevoorstel Parameters 
actualisatie grondexploitaties 2023

Aangenomen 
Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde parameters - indexen, 
rente en disconteringsvoet -  in de grondexploitaties (zie bijlage 
1) en deze te verwerken bij de actualisatie van de 
grondexploitaties 2023.

002/006 Collegevoorstel Bijdrage U10 
Manifest Utrechtse gemeenten

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met de bijdrage van de U10 aan het Manifest 
Utrechtse gemeenten.

003 Mandatenlijst week 04  
De mandatenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

004 Spoed parafenbesluitenlijst  

005 Mededelingen/Communicatie  

005.1 Nieuwsbrief  

006 Bespreken Raadsvergadering  

007 Regionale Samenwerking  

008 Collegebezoeken week 05 06  
Donderdag 26 januari

Wethouder Zevenhuizen is aanwezig bij de inloopavond 
bestemmingsplan Dorpskernen, aanvang 17.00 uur in Wilnis.

Maandag 30 januari

Burgemeester Divendal brengt een felicitatiebezoek aan het 
echtpaar Loup-Glim t.g.v. het 65-jarig huwelijksjubileum, 
aanvang 15.00 uur in Mijdrecht.

 

008.1 Uitnodigingenregister  

009 Informatienota College  

010 Burgemeester besluitenlijst week 04 Aangenomen 
De burgemeester besluitenlijst wordt voor kennisgeving 
aangenomen.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

011 Raadsinformatiebrief 
voortgangsdocument en herijking 
RES

Aangenomen 
Het college besluit:

1. De raad te informeren over het gewijzigde proces van de 
Regionale Energiestrategie (RES) via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.

012 Collegevoorstel 
Deelnemersovereenkomst 
MooiSticht/De Ronde Venen

Aangenomen 
Het college besluit:

1. In te stemmen met het afsluiten van een nieuwe 
deelnemersovereenkomst met MooiSticht.

013 Collegevoorstel 
Uitvoeringsovereenkomst en 
Uitvoeringsprogramma 2023 
Omgevingsdienst Regio Utrecht

Aangenomen 
Het college besluit:

In te stemmen met de bijgevoegde 
uitvoeringsovereenkomst (UVP) 2023 Omgevingsdienst 
Regio Utrecht (ODRU) en het uitvoeringsprogramma 
(UVP) 2023 ODRU.
De kosten voor 342 projecturen (33.687 euro) voor het 
onderdeel beleid milieu in het UVP te dekken vanuit 
subsidies.
De kosten voor 50 projecturen (4.925 euro) voor 
geluidsmetingen bij festiviteiten op te nemen in de 
bestuursrapportage 2023.
De kosten voor 125 projecturen (12.321 euro) voor 
controles energie label C voor kantoren deels te dekken 
vanuit subsidie (55 projecturen - 5.417 euro) en deels 
op te nemen in de bestuursrapportage 2023 (70 
projecturen - 6.895 euro).
De kosten voor 150 projecturen (14.775 euro) voor het 
project Lood in Bodem te dekken vanuit subsidies. 
De kosten voor 112 projecturen (11.032 euro) voor 
externe veiligheid op te nemen in de 
bestuursrapportage 2023.
Een raadsvoorstel op te stellen voor extra budget voor 
386 projecturen (38,021 euro) bodemtaken onder de 
Omgevingswet, ingeval deze wet per 1 juli 2023 van 
kracht wordt. Deze activiteiten in het UVP worden pas 
uitgevoerd nadat expliciet opdracht is gegeven door de 
gemeente.

014 Collegevoorstel Reactie brief 
windturbines Amsterdam en Hoofd 
Groenstructuur

Aangenomen 
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:

1. De bijgevoegde gewijzigde brief te versturen als reactie op de 
3 ontvangen brieven op 16 en 17 januari 2023.

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

015 Aanbesteding VTH zaaksysteem  
Akkoord met wijzigingen

Het college besluit:
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1. Een Europese openbare aanbestedingsprocedure aan te 
gaan, conform de bijgevoegde inkoopstrategie, voor het 
afsluiten van één overeenkomst voor de levering, implementatie 
en onderhoud van een VTH applicatie;

2. De inkoopadviseur van Stichting RIJK mandaat te verlenen 
om, op basis van de beoordeling door het projectteam, namens 
het college het voornemen tot gunning bekend te maken aan 
alle inschrijvers van de aanbesteding;

3. De directeur Organisatie van gemeente De Ronde Venen 
mandaat te verlenen om de opdracht definitief te gunnen aan de 
winnende inschrijver;

4. Op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet, gelet op 
artikel 5.1 lid 2 sub f van de Woo, geheimhouding op te leggen 
met betrekking tot de volgende documenten van de in de 

bijlage toegevoegde Inkoopstrategie voor de duur van de 
aanbesteding.       

5. Mandaat te verlenen aan wethouder Zevenhuizen om de 
stukken aan te passen.    
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