Vergadering B en W
DATUM

02/11/2021

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 26 oktober De besluiten worden ongewijzigd
2021

002

Hamerstukkenlijst week 44

003

Mandatenlijst week 44

vastgesteld.

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 44

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon nam deel aan het
ambtelijk VIB overleg.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
kickoff van Movember in de Willisstee. Bij
alle basisscholen in Wilnis staat de maand
november in het teken van gezondheid,
bewegen en sport. Movember werd
geopend met een trefbaltoernooi.
Wethouders Kroon, Van Uden en Schuurs
hadden een constructief bestuurlijk
overleg met de LTO.
Alle collegeleden kijken terug op een
geslaagde begrotingsraad.

Wethouder Kroon woonde de presentatie
bij van Rebecca van Nie van de gemeente
Nieuwkoop over hoogbouw in dorpen.
Wethouder Schuurs had een gesprek
over deelauto’s. Er is het voornemen om
in Abcoude uit te breiden met drie
deelauto’s. Ook wordt gekeken naar
mogelijkheden voor een plek in Mijdrecht.
Wethouder Schuurs nam deel aan het
halfjaarlijks bestuurlijk overleg samen met
Stichtse Vecht en de bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen.
Wethouder Schuurs nam deel aan het
Dagelijks Bestuur en nam met
burgemeester Divendal samen deel aan
het Algemeen Bestuur van Stichtse
Groenlanden.
Burgemeester Divendal en wethouder
Schuurs openden op zaterdag de
cultuurparade. Zij kijken terug op een leuk
programma.
Wethouder Van Uden sprak met
wethouder Van Doorninck van de
gemeente Amsterdam over het
participatietraject windmolens Amsterdam.
Zij spraken af dat Amsterdam daar ook de
inwoners van De Ronde Venen bij betrekt.
Dit gaat dan met name om inwoners uit
Abcoude.
Wethouder Van Uden sprak met DBI
Containerservice over de voortgang
chippen containers. Zij spraken af dat er
een pilot plaatsvindt in Vinkeveen.
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Vervolgens vindt er een evaluatie plaats
waarbij wordt gekeken of de afspraken zijn
nagekomen. Pas daarna vindt het chippen
in de rest van de gemeente plaats. Na
iedere dag vindt dan een brede evaluatie
plaats zodat kan worden bijgestuurd indien
nodig.
Wethouder Van Uden had een gesprek
met de directeur van bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen over de plannen voor de
Willisstee.
Wethouder Van Uden had een gesprek
met Stichting Paraplu. Zij hebben een
tekort aan vrijwilligers en worden daarom
gekoppeld aan ze aan Tympaan- De Baat.
Burgemeester Divendal heeft
gisterenochtend meegelopen met
Wandelen voor Water. Een actief les en
wandelprogramma waarin aandacht wordt
besteed aan het gebrek aan drinkwater
voor kinderen in andere landen. Aan de
wandeling namen kinderen uit de
bovenbouw van scholen in Vinkeveen en
Wilnis deel.
Burgemeester Divendal deelt dat vorige
week twee boa’s in opleiding zijn beëdigd.
De boa’s zitten in het tweede jaar van hun
opleiding maar zijn nu al bevoegd om hun
functie uit te voeren. De Ronde Venen is
daarmee uniek in Nederland.

006

Bespreken Raadsvergadering

Raad heeft unaniem ingestemd met
programmabegroting en tweede
bestuursrapportage.
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007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 44 45

Vrijdag 5 november
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de bijeenkomst 350 jaar Oude Hollandse
Waterlinie, aanvang 13.00 uur.
Burgemeester Divendal is aanwezig bij het
afscheid van Jaap Donker van de GGD,
15.00 uur in Utrecht.
Wethouders Kroon en Van Uden nemen
deel aan de circulaire tour Cirkelregio
Utrecht, 09.00 uur in Utrecht.
Dinsdag 9 november
Wethouder Van Uden verricht de
openingshandeling van de Buiten
Schoolse Opvang van Kinderopvang
Mirakel in de Schakel, aanvang 14.45 uur.
Het college heeft een afspraak met Wilnis
Klopt, aanvang 20.00 uur.
Woensdag 10 november
Woensdag 10 november
Burgemeester Divendal geeft het startsein
voor de boomfeestdag 2021 om 10.00 uur
in de nieuwe wijk Angstelhof in
Baambrugge.
Wethouder Van Uden geeft het startsein
voor de boomfeestdag 2021 om 9.00 uur
op de Jozefschool in Vinkeveen.

009

Informatienota college
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10

Beantwoording van de raadsvraag fractie

Het college besluit:

D66 over aanpak zwemwachtlijst 9 jaar en

1. In te stemmen met de informatienota

ouder

raad.

Advies Sociaal Domein

11

Rapport Gateway

Het college besluit:

Advies Dienstverlening

1. Het college neemt kennis van de door
Gateway opgeleverde rapportage met
hierin de bevindingen en aanbevelingen
als resultaat van het door hen uitgevoerde
onderzoek.
2. Het college stemt in met bijgaande
gewijzigde raadsinformatienota om deze
rapportage aan te bieden aan de raad.
3. Mandaat te verlenen aan de
gemeentesecretaris en aan de
portefeuillehouder om de wijzigingen aan
te brengen.

12

Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen

Het college besluit:

2014

1. Vast te stellen de reactienota

Advies Ruimte

Ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst
waardevolle bomen 2014;
2. Vast te stellen het Besluit Eerste
wijziging Lijst waardevolle bomen 2014

13

Beleidsregels Tegemoetkoming

Het college besluit:

kinderopvang op grond van een Sociaal-

1. De beleidsregels Tegemoetkoming in

Medische Indicatie gemeente De Ronde

de kosten van kinderopvang op grond van

Venen 2021

een Sociaal-Medische Indicatie De Ronde

Advies Sociaal Domein

Venen 2021 vast te stellen.
2. Het advies van het Participatieplatform
Sociaal Domein voor kennisgeving aan te
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nemen en hen per brief te informeren over
de wijze waarop het advies is verwerkt.
3. Bijgesloten gewijzigde informatienota
raad aan de raad te versturen.

14

Raadsinformatienota voortgang Spoorboekje Het college besluit:
klimaatneutraal 2040.

1. De raad te informeren over hoe het gaat

Advies Dienstverlening

met de uitvoering van het spoorboekje De
Ronde Venen via bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.

15

Raadsinformatienota over de Wet Open

Het college besluit:

Overheid

1. De raad te informeren over de Wet

Advies Concernstaf

Open Overheid met de bijgevoegde
raadsinformatienota

16

Onderhandelingsakkoord met

Het college besluit:

Sportvereniging Argon.

1. Kennis te nemen van het voorlopig

Advies Ruimte

onderhandelingsakkoord;
2. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde raadsinformatienota en de
daarin genoemde uitgangspunten;
3. Wethouder Kroon wordt gemandateerd
de wijzigingen door te voeren.

17

Samenwerkingsovereenkomst Platform

Het college. besluit:

Kleine Landschapselementen 2022-2024

1. Deel te nemen aan het Platform Kleine

Advies Ruimte

Landschapselementen door het aangaan
van de Samenwerkingsovereenkomst
Platform Kleine Landschapselementen
2022-2024
2. De raad met de bijgevoegde
raadsinformatienota hierover te
informeren.
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18

Voortgang toezicht en handhaving

Het college besluit:

Vinkeveense Plassen 3e kwartaal 2021

1. Kennis te nemen van de voortgang van

Advies Ruimte

het toezicht en handhaving op de
Vinkeveense Plassen over het derde
kwartaal van 2021 en de raad te
informeren met bijgevoegde gewijzigde
informatienota.
2. burgemeester Divendal te mandateren
wijzigingen door te voeren.

19

Revitalisering woonwagenlocatie Molenland

Het college besluit:

te Wilnis, vonnis rechtbank en vervolg.

1. De raad via bijgaande gewijzigde

Advies Ruimte

informatienota te informeren over de
voortgang van de revitalisering van de
woonwagenlocatie Molenland te Wilnis.

20

Burgemeester besluitenlijst week 44

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 09 november 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal

REGISTRATIENUMMER

Pagina 7 van 8

REGISTRATIENUMMER

Pagina 8 van 8

