Vergadering B en W
DATUM

07/12/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Ruud Kleijnen
Laura van der Ven
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 30

De besluiten worden ongewijzigd

november 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 49

003

Mandatenlijst week 49

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 49

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon nam vorige week deel
aan de eerste klankbordgroep De Meijert.
Wethouder Kroon had vorige week een
afspraak met Hertha. Zij spraken over de
duurzaamheidsopgave en gebruik van de
tribune.
Wethouder Kroon was vorige week
aanwezig bij de ‘opening’ van de nieuwe
Beweegtuin in Wilnis. Hij bezocht de
nieuwe sportplek samen met enkele
kinderen en de initiatiefnemer.
Wethouder Kroon nam deel aan het
startoverleg Hoflandlocatie en kijkt terug
op een constructief overleg.

Wethouder Van Uden had een afspraak
met LTO inzake bermbeheer. Zij spraken
af dat LTO wordt meegenomen met het
beleid dat begin volgend jaar hiervoor
wordt opgesteld.
Wethouder Van Uden kijkt terug op een
interessante online inwonersavond vorige
week over isolatiemaatregelen en
zonnepanelen. De Energieke
Rondeveners waren ook bij deze avond
betrokken.
Wethouder Van Uden nam deze week
deel aan bestuurlijk overleg over de
samenwerkingsbijeenkomst
onderwijshuisvesting Vinkeveen.
Wethouder Schuurs nam vorige week deel
aan de bijeenkomst Inclusie. De
bijeenkomst was ter voorbereiding op het
maken van de inclusieagenda.
Burgmeester Divendal neemt vrijdag 10
december
deel aan en verzorgt de online afsluiting
van de (provinciale) bestuurlijke
bijeenkomst ‘Rolbewust in de regio.
Burgemeester Divendal neemt 13
december deel aan de bijeenkomst
portefeuillehouders Cultureel en Erfgoed,
georganiseerd door de gedeputeerde voor
de gemeenten in de provincie Utrecht.
Gemeentesecretaris Kleijnen geeft aan dat
de vrijwaringsverklaring lang op zich heeft
laten wachten omdat de
Rekenkamercommissie pas laat kwam
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met de periode waarin zij ging
onderzoeken.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 49 50

Zaterdag 11 december
Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan de 102 jarige mevrouw
Ligthart, aanvang 11.00 uur in Vinkeveen.

Zondag 12 december
Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan het echtpaar Vonk-Rozeboom
i.v.m. het 60 jarig huwelijk, aanvang 15.00
uur in Abcoude.

009

Informatienota college

010

Benoeming lid van de

Het college besluit:

Jongerenadviescommissie.

1. De heer T. van Miltenburg per 8

Advies Sociaal Domein

november 2021 te benoemen tot lid van
de Jongerenadviescommissie.

011

Beslissing op bezwaar weigering

Het college besluit:

omgevingsvergunning Winkeldijk 19A-R127

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te

Advies Ruimte

verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand laten
onder aanvulling van de motivering van
het oorspronkelijke besluit
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012

Besluitvorming in voorbereiding op de

Het college besluit:

inwerkingtreding van de Omgevingswet

1. De raad voor te stellen om:

(verzamelvoorstel)

a. In te stemmen met het Proces

Advies Ruimte

raadsadvies bij vergunningen in afwijking
van het omgevingsplan (bijlage I behorend
bij het raadsbesluit)
b. De Lijst van gevallen waarin advies van
de gemeenteraad verplicht is vast te
stellen (bijlage II behorend bij het
raadsbesluit)
c. De Aanwijzing van gevallen waarin
participatie door de initiatiefnemer
verplicht is vast te stellen (bijlage IIIA
behorend bij het raadsbesluit)
d. De bevoegdheid om het omgevingsplan
te wijzigen in bepaalde gevallen aan het
college te delegeren met het
Delegatiebesluit ex artikel 2.8 en 4.14 lid 5
Omgevingswet (bijlage IV behorend bij het
raadsbesluit)
e. De Verordening nadeelcompensatie De
Ronde Venen 2022 vast te stellen (bijlage
V behorend bij het raadsbesluit)
f. De gemeentelijke adviescommissie in te
stellen met het Instellingsbesluit
gemeentelijke adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit De Ronde Venen
(bijlage VI behorend bij het raadsbesluit)
g. Het college de opdracht te geven een
jaar na inwerkingtreding van de
Omgevingswet een rapportage voor de
raad op te stellen over de toepassing van
deze besluiten en deze te bespreken met
de raad.
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013

Beschikbaar stellen investeringskrediet

Het college besluit:

onderwijshuisvesting Obs De Pijlstaart

1. De raad gewijzigd voorstellen een

Advies Ruimte

investeringskrediet ad € 1.890.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van de
uitbreiding van de onderwijshuisvesting
van de openbare basisschool De Pijlstaart
te Vinkeveen.

014

Deelname VRU aan de Stichting

Het college besluit:

Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

De raad gewijzigd voor te stellen:

Advies Concernstaf

1. Geen inhoudelijke bedenkingen te
hebben ten aanzien van deelname van de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s;
2. De wens uit te spreken om inzicht te
krijgen in de beoogde inrichting van de
stichting en de opzet van het
waarborgfonds;

015

Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2023

Het college besluit:

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De raad gewijzigd voor te stellen:

Advies Concernstaf

1. Kennis te nemen van de Kadernota
2023 VRU
2. Vast te stellen dat de kadernota 2023
mede voldoende is onderbouwd.
3. Dit door middel van bijgaande conceptbrief, waarin de verdere zienswijze
verwoord wordt, aan de VRU kenbaar te
maken.

016

Beschikbaar stellen investeringskrediet

Het college besluit:

onderwijshuisvesting Obs Twister

1. De raad gewijzigd voor te stellen een

Advies Ruimte

investeringskrediet ad € 213.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van de
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uitbreiding van de onderwijshuisvesting
van de openbare basisschool Twister.

017

Onderzoek knelpunten tussen de

Het college besluit:

huisvestingsverordening en het

1. De gewijzigde raadsinformatienota

jeugdbeleidsplan.

wordt vastgesteld

Advies Sociaal Domein

2. De raadsinformatienota wordt naar de
gemeenteraad verzonden

018

Stand van zaken implementatie Wet

Het college besluit:

wijziging woonplaatsbeginsel

1. Informatienota stand van zaken

Advies Sociaal Domein

implementatie Wet wijziging
woonplaatsbeginsel vaststellen
2. Bijgesloten informatienota raad aan de
raad te versturen.

019

Renovatie Gemeenlandsevaartbrug te

Het college besluit:

Vinkeveen

1. Bestek 2021-B5390-DRV, ‘Renovatie

Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Gemeenlandsevaartbrug te Vinkeveen’ op
te dragen aan Gebroeders Griekspoor
B.V., gevestigd te Nieuw-Vennep voor een
bedrag van € 394.395,89 exclusief BTW.

020

Aanbestedingen leerroutes taal voor Wet

Het college besluit:

inburgering

1. In te stemmen met de Informatienota

Advies Sociaal Domein

raad “Aanbestedingen taaltrajecten
inburgering”.

021

Meerjarige prestatieafspraken 2022-2025

Het college besluit:

met GroenWest en huurdersvereniging

1 In te stemmen met meerjarige

Weidelanden

prestatieafspraken 2022-2025 inclusief

Advies Ruimte

woningbouwproductietabel 2022-2025

REGISTRATIENUMMER

Pagina 6 van 10

2 In te stemmen met de
Raadsinformatienota ter verzending naar
de raad
3 De vaststelling van de jaaragenda 2022
mandateren aan wethouder Kroon.

022

Transitie recreatieschap Stichtse

Het college besluit:

Groenlanden (SGL)

1. Aan de raad gewijzigd voor te stellen

Advies Ruimte

om in te stemmen met de voorgestelde
toekomstige samenwerkingsvorm,
uitgewerkt in paragraaf 4 Kernelementen
van het voorstel van bijgevoegd Voorstel
toekomst Stichtse Groenlanden (SGL).
2. In dat kader:
a.

Op grond van artikel 36 van de

thans geldende tekst van de
Gemeenschappelijke
Regeling (GR)
1.

instemmen met de gewijzigde

doorlopende test van de Regeling, zoals
opgenomen in de bijlage;
2.

als college instemmen met

wijziging van de GR conform bijgaande
doorlopende nieuwe tekst, nadat daarvoor
toestemming is verkregen van de raad, dit
in de eerste collegevergadering na de
betreffende raadsvergadering vast te
stellen en vervolgens het bestuur van SGL
te informeren over de besluiten van de
raad, het college en de burgemeester.
b.

Kennisnemen van de

intentieovereenkomst (onderzoek) met
Staatsbosbeheer (SBB), opgenomen als
bijlage 2, en de uitkomsten van dat
onderzoek afwachten.
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c.

Kennisnemen van de voorgestelde

organisatorische oplossing voor het
Routebureau per 1 januari 2023 en de
besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg
Routebureau op dit punt afwachten, zoals
beschreven in paragraaf 2.4 Relatie met
traject Routebureau van bijgevoegd
Voorstel toekomst SGL.
d.

Het bestuur van SGL de ruimte

geven om met voortvarendheid aan de
slag te gaan met het voorbereiden van de
implementatie van de nieuwe
samenwerkingsvorm, gericht op realisatie
per 1 januari 2023, waarbij u tussentijds
op de hoogte wordt gehouden van de
vorderingen.
3. Het besluit van het Algemeen Bestuur
SGL om in te stemmen met opheffing van
RMN (Recreatie Midden Nederland) per
31 december 2022 te onderschrijven.
4. In dat kader: kennisnemen van het
Liquidatieplan Recreatieschap Midden
Nederland (RMN), bijgevoegd als bijlage
3, en de daarin opgenomen raming van de
financiële consequenties voor het schap
en de deelnemers, welke verwerkt zullen
worden in de jaarrekeningen 2022/2023
van het schap, en het voorstel over de
dekking van het aandeel van het schap in
deze kosten afwachten.
5. Instemmen met reactiebrief op de
voorgestelde nieuwe samenwerkingsvorm
en het opheffen van RMN.
6. Instemmen om de samenwerking met
Loosdrecht verder te onderzoeken en
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daartoe budget te reserveren van €
15.000.

023

Burgemeester besluitenlijst week 49

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 december 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal

REGISTRATIENUMMER

Pagina 9 van 10

REGISTRATIENUMMER

Pagina 10 van 10

