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kamer 3
Monique Treur
Anne Bruins
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst

001

Besluiten van de vergadering van 30
maart 2021

002
003

Hamerstukkenlijst week 15
Mandatenlijst week 15

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 15

005

Mededelingen/Communicatie

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Wethouder Schuurs geeft aan dat de
VIB enige tijd geleden suggesties
heeft aangedragen over de
verkeerssituatie bij de Aldi die op het
industrieterrein zal komen. Hier is een
notitie over gemaakt, dit zal met de
VIB worden besproken
Wethouder Kroon heeft medewerking
verleend aan een videoboodschap
voor de digitale horecabeurs DRV
Wethouder Kroon heeft gesproken met
een aantal omwonenden van de
Voorbijlocatie
Wethouder Kroon heeft een
constructief gemeentelijk- bouw- en
infraoverleg gevoerd over de
woningbouwopgave in de regio

Wethouder Kroon heeft 2 winkels
geopend: De Zwart in Mijdrecht en
Bistro De Zuwe in Vinkeveen

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 15 16

Dinsdag 7 april
Wethouders Kroon en Schuurs nemen
deel aan de Zilveren Kruis
themabijeenkomst “Wonen en Zorg”,
aanvang 10.00 uur. (digitaal)
Woensdag 8 april
Wethouder Schuurs neemt deel aan
het Ronde Tafelgesprek “Ruimte voor
maatwerk binnen de Participatiewet”,
aanvang 10.30 uur. (digitaal)
Donderdag 9 april
Wethouder Kroon neemt deel aan de
2e De Ronde Venen Onderneemt
meeting van 2021, aanvang 08.00 uur.
(digitaal)

009

Informatienota college

010

Diverse besluiten naar aanleiding van
benoeming nieuwe wethouder.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1
De onderlinge
waarnemingsregeling B&W bij
afwezigheid en ziekte als volgt vast te
stellen:
a.
1e locoburgemeester:
wethouder Rein Kroon
b.
2e locoburgemeester:
wethouder Alberta Schuurs
c.
3e locoburgemeester:
wethouder Cees van Uden
d.
Wethouder Kroon van
portefeuille burgemeester Divendal

e.
Wethouder Schuurs van
portefeuille wethouder Kroon
f.
Wethouder Van Uden van
portefeuille wethouder Schuurs
g.
Wethouder Schuurs van
portefeuille wethouder Van Uden
2
Kennis te nemen van de
waarnemingsregeling op
gemeentesecretarisniveau
3
De portefeuilleverdeling als
volgt te bevestigen:
a.
Burgemeester Divendal:
Openbare orde en integrale veiligheid,
integrale handhaving, algemeen
bestuurlijke zaken, communicatie,
juridische zaken, archief,
cultuurhistorie, regionale
samenwerking.
b.
Wethouder Kroon: Ruimtelijke
ordening, bestemmingsplan
Buitengebied-West, volkshuisvesting,
de grondexploitaties Vinkeveld en
Land van Winkel, de grondexploitaties
De Maricken en Stationsgebied,
economie (exclusief arbeidsmarkt)
natuur en sport.
c.
Wethouder Schuurs:
Participatie, economie-arbeidsmarkt,
mobiliteit, recreatie, Sporthuis
Abcoude, bestemmingsplan
Plassengebied, financiën, HR en ICT,
integraal ouderenbeleid, zorg, kunst
en cultuur.
d.
Wethouder Van Uden:
Integraal jongerenbeleid, onderwijs,
jeugdzorg, duurzaamheid, milieu,
groen en afval, openbare ruimte en
dienstverlening
4
De benoemingen in
gemeenschappelijke regelingen als
volgt vast te stellen:
a.
Gemeentelijke
Gezondheidsdienst regio Utrecht
•
Lid: Alberta Schuurs
•
Plaatsvervangend lid: Cees
van Uden

b.
Omgevingsdienst regio Utrecht
•
Lid: Cees van Uden
•
Plaatsvervangend lid: Rein
Kroon
Het college besluit:
1. Bijgaande beleidsregels
‘Beleidsregels tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)
gemeente De Ronde Venen 2021’ vast
te stellen.
2. In te stemmen met de tijdelijke
formatie van 1 fte om uitvoering te
geven aan de Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)-regeling.
3. In te stemmen met het uitvoeren
van de TONK-regeling binnen de
kaders van de Participatiewet en
daarbij behorend budget.
4. De bijgesloten gewijzigde
informatienota raad door te geleiden
naar de raad.

011

Uitvoeren Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)-regeling
Advies Sociaal Domein

012

Beantwoording schriftelijke vragen
Seniorenpartij over oversteekplaats
Rondweg
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de
beantwoording van de vragen van de
fractie van de Seniorenpartij over
defecte verlichting van de
oversteekplaats aan de Rondweg

013

Schriftelijke beantwoording toezegging
71/20 over de status Fairtrade
gemeente.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1.. In te stemmen met het stoppen met
de afzonderlijke titel Fairtrade
gemeente.
2.. In te stemmen met het informeren
van de raad via bijgevoegde
raadinformatienota en daarmee tevens
de toezegging 71/20 uit de commissie
van 2 juni 2020 te beantwoorden.

014

Compensatie leerlingenvervoer
vanwege Coronamaatregelen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het
verstrekken van een
continuïteitsbijdrage aan Willemsen de
Koning Groep B.V en Vervoerservice

Van Driel voor de periode van 16
december 2020 tot 8 februari 2021 in
verband met het grotendeels stilvallen
van het vervoer naar scholen en
jeugdinstellingen.
2. Akkoord te gaan met de
continuïteitsbijdrage zoals opgenomen
in bijlage c.
3. Akkoord te gaan met het niet
kwijtschelden van een deel van de
eigen bijdrage.
4. Akkoord te gaan met het niet
verrekenen van de vergoedingen.

015

Dienst verleningsovereenkomst
Het college besluit:
Gemeentebelastingen Amstelland 2021. 1. De samenwerking met GBA te
Advies Dienstverlening
continueren en de DVO 2021 aan te
gaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021
Loco-Secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal

