Vergadering B en W
DATUM

08/03/2022

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 22

De besluiten worden ongewijzigd

februari 2022

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 10

003

Mandatenlijst week 10

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 10

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Het college heeft gesproken over wat de
gemeente kan betekenen bij vraagstukken
die hier spelen naar aanleiding van de
oorlog in Oekraïne. De afgelopen dagen is
al veel bestuurlijk en ambtelijk contact
geweest met inwoners, organisaties en
bedrijven die hierbij zijn betrokken. De
gemeente heeft een verbindende rol en
faciliteert daar waar dat nodig is. Voor nu
heeft het college besloten 45.000 euro te
reserveren (1 euro per inwoner) om daar
waar nodig een bijdrage te kunnen leveren
aan lokale initiatieven die zich richten op
de ondersteuning van inwoners uit
Oekraïne die naar onze gemeente zijn
gekomen of hierheen komen. Het kan
eveneens gaan om lokale initiatieven van

bedrijven of organisaties die vanuit hun
bestaande banden inwoners van Oekraïne
ondersteunen in Oekraïne of in de
grenslanden. Aan de Veiligheidsregio
Utrecht heeft het college aangegeven hoe
vanuit De Ronde Venen opvang kan
plaatsvinden voor vluchtelingen uit
Oekraïne waarvoor de Veiligheidsregio de
opvang moet organiseren. Hierover vindt
onder meer overleg plaats met mensen
die een aanbod hiervoor bij de gemeente
hebben gemeld. Wanneer meer bekend is,
zal hierover meer informatie worden
gegeven.
Wethouder Kroon heeft dinsdag
gedeputeerde Mirjam Sterk ontvangen.
Wethouder Kroon blikt terug op een goede
kennismaking waarbij ze hebben
stilgestaan bij de Waverhoek,
Marickenland en de opgaves in het
buitengebied.
Wethouder Kroon heeft woensdag een
bezoek gebracht aan Hockey Vereniging
Abcoude.
Wethouder Kroon heeft met de nieuwe
directeur van Cazas Wonen (voorheen
GroenWest) een bezoek gebracht aan de
Gosewijn van Aemstelstraat. Zij bekeken
daar de nieuw gebouwde huizen.
Wethouder Kroon heeft maandag samen
met BPD en Blauwhoed het
onderhandelingsakkoord voor De
Maricken 2 ondertekend.
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Wethouder Kroon is deze ochtend op
bedrijfsbezoek geweest bij Smit en Dorlas.
Wethouder Schuurs had woensdag een
afspraak met de recreatie- en
horecaondernemers. Zij spraken onder
andere over de tekorten van personeel en
over de samenhang van recreatie,
economie, sport en sociaal domein.
Wethouder Van Uden had vorige week
maandag een afspraak met de Jongeren
Advies Commissie (JAC). Zij spraken met
elkaar over de verkeersknooppunten en
het openbaar vervoer.
Wethouder van Uden had 22 februari een
afspraak met FC Abcoude. Zij spraken
over duurzaamheidsmaatregelen en
nieuwbouw.
Burgmeester Divendal heeft namens het
college een bezoek gebracht aan en
bloemen overhandigd bij Boerderij van
Dam aan de Padmosweg in Wilnis. Dit ter
bemoediging van hun maatschappelijke
functie, de boerderij heeft tijdens de
recente storm flinke schade opgelopen.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 10 11

Woensdag 9 maart
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de CNS school in voorbereiding op
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het integraal huisvestingsplan, aanvang
11.30 uur in Abcoude.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan en gaat kennismaken bij de Piet
Mondriaanschool in voorbereiding op het
integraal huisvestingsplan, aanvang 12.30
uur in Abcoude.
Dinsdag 15 maart
Wethouder Van Uden is aanwezig bij de
Gastles WO-II bij de CNS Abcoude,
aanvang 12.45 uur.
Woensdag 16 maart
Burgemeester Divendal brengt samen met
Commissaris van de Koning Hans Oosters
een bezoek aan een stembureau,
aanvang 8.15 uur.

009

Informatienota college: De opzet en tijdspad
van de Kadernota 2023

010

Brief aan VLTV in reactie op een brief d.d.

Het college besluit:

30 januari 2022 van de tennisvereniging aan 1. in te stemmen met een reactie richting
het college

VLTV middels bijgaande brief.

Advies Ruimte
011

Collegeverklaring ENSIA 2021

Het college besluit:

Advies Concernstaf

1. Bijgaande Collegeverklaring ENSIA
2021 vast te stellen en te ondertekenen;
2. Verantwoordingsrapportage 2021 BAG,
BGT (inclusief verbeterpunten) en BRO
vast te stellen
3. Verantwoordingsrapportage WOZ vast
te stellen
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012

Voortgang bestemmingsplan Plassengebied

Het college besluit:

en bestuurlijk overleg met provincie Utrecht

1. de gemeenteraad via bijgevoegde

Advies Ruimte

informatienota informeren over de
voortgang van het bestemmingsplan
Plassengebied.

013

Voortgang toezicht en handhaving

Het college besluit:

Vinkeveense Plassen 4e kwartaal 2021

1. Kennis te nemen van de voortgang van

Advies Ruimte

het toezicht en handhaving op de
Vinkeveense Plassen over het vierde
kwartaal van 2021 en de raad te
informeren met bijgevoegde gewijzigde
informatienota.

014

Samenwerking Plassenschap Loosdrecht

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. In te stemmen met de gewijzigde brief
aan Plassenschap Loosdrecht.

015

Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot

Het college besluit:

het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor

1. De bezwaarschriften ontvankelijk te

het opladen van elektrische voertuigen in de

verklaren;

straat Conincksmeer te Vinkeveen.

2. Het besluit in stand te laten onder

Advies Ruimte

aanvulling van de motivering, conform het
advies van de commissie
bezwaarschriften;
3. Bijgevoegde brief aan de
bezwaarmakers te versturen.

016

Tweede wijziging Lijst waardevolle bomen

Het college besluit:

2014

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit

Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Tweede wijziging Lijst waardevolle bomen
2014.
2. Te bepalen dat toepassing wordt
gegeven aan afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht en het
ontwerpbesluit Tweede wijziging Lijst
waardevolle bomen 2014 conform deze
afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen
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waarbij aan belanghebbenden de
mogelijkheid wordt geboden een
zienswijze in te dienen.
017

Beantwoording raadsvragen Seniorenpartij

Het college besluit:

over Verkeerssituatie Dukaton

1. In te stemmen met de beantwoording

Advies Ruimte

van de raadsvragen van de Seniorenpartij
over de verkeerssituatie van de Dukaton,
zoals opgenomen in bijgevoegde Infonota.

018

Verjaring Conincksmeer 58 te Vinkeveen

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. In te stemmen met de
eigendomsverkrijging door de eigenaren
als gevolg van verkrijgende verjaring van
een perceel van 5 m2 gelegen achter
Conincksmeer 58 te Vinkeveen.
2. Toestemming te verlenen aan het
notariaat om de notariële verklaring in te
schrijven in de openbare registers van het
Kadaster.

019

Burgemeester besluitenlijst week 10

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 maart 2022
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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