Vergadering B en W
DATUM

25/05/2021

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 18 mei

De besluiten worden ongewijzigd

2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 21

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 21

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 21

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft de brug bij
sportvelden Vinkeveen geopend.

Wethouder Kroon en wethouder Van Uden
hebben een webinar Veenweidestrategie
gevolgd.

Wethouder Kroon heeft een regulier
overleg bijgewoond met de
klankbordgroep over de Stationslocatie

Wethouder Van Uden heeft vandaag een
overleg met basisscholen De Pijlstaart en
Sint Jozef

Wethouder Van Uden heeft vanmiddag
ook een gesprek met het VeenLanden
College

De burgemeester deelt mede dat de vlag
op het gemeentehuis vandaag halfstok
hangt in verband met de uitvaart van oudburgemeester Marianne Burgman

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 21 22

Woensdag 26 mei
Wethouder Van Uden heeft een
kennismakinggesprek met bestuur van
OJCA, 13.00 uur digitaal.

Donderdag 27 mei
Burgemeester Divendal neemt deel aan
het Voorzittersoverleg van de Provinciale
afdelingen van de VNG, 11.00 uur digitaal.

Burgemeester Divendal neemt deel aan
het Ronde Tafel Gesprek van de
commissie Depla en vertegenwoordigers
van gemeentelijke netwerken over
“Sociaal sterker de Crisis uit”, 17.30 uur
digitaal.

Wethouder Kroon neemt deel aan de
Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur
in de Provincie Utrecht, 15.00 uur digitaal.
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Wethouder Van Uden heeft een
kennismakinggesprek met huisarts
Charlotte Kompier, 11.30 uur digitaal.

Wethouder Van Uden heeft een
kennismakinggesprek met wethouder
Hans Bouma van Uithoorn, 15.00 uur
online.

Vrijdag 28 mei
Burgemeester Divendal neemt deel aan
het Voorjaarscongres van de VNG,
aanvang 10.00 uur online.

Burgemeester Divendal verricht de
opening van Afscheidshuys Salut
Abcoude, aanvang 14.00 uur in Abcoude.

Wethouder Van Uden neemt deel aan de
bestuurdersdag RES U16, 09.00 uur
online.

Dinsdag 01 juni
Het college heeft een
kennismakinggesprek met de nieuwe
voorzitter van Dorpscomité De Hoef, 12.30
uur op het gemeentehuis.

Wethouder Van Uden ontmoet jonge
mantelzorgers in het kader van “de week
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van de jonge mantelzorger”, aanvang
15.00 uur op de Trekvogel, Mijdrecht.

Woensdag 02 juni
Wethouder Kroon brengt een werkbezoek
aan Hotel Mijdrecht, 14.00 uur.

Wethouder Kroon brengt een werkbezoek
aan Roeleveld-Bos, 15.00 uur in Mijdrecht.

009

Informatienota college

010

Benoeming lid commissie bezwaarschriften
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. Mevrouw mr. P. Olgers te benoemen
als lid van de commissie bezwaarschriften
voor een periode van vier jaar tot 1 januari
2025.

011

Subsidie 2020 Dorpshuis Baambrugge en
Dorpshuis De Springbok (de Hoef)
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van
subsidie 2020 aan Stichting
Gemeenschapshuis De Hoef van €
13.000,2. In te stemmen met het verlenen van
subsidie van 2020 aan Stichting Dorpshuis
Baambrugge van € 18.800,3. In te stemmen om beide bedragen, in
afwijking van artikel 15, eerste lid van de
ASV 2017 zo spoedig mogelijk uit te
betalen.

012

Voortgang toezicht en handhaving

Het college besluit:

Vinkeveense Plassen 1e kwartaal 2021
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Advies Ruimte

1. Kennis te nemen van de voortgang van
het toezicht en handhaving op de
Vinkeveense Plassen over het eerste
kwartaal van 2021 zoals beschreven in
bijgevoegde informatienota
2. De raad te informeren met de
bijgevoegde informatienota

013

Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen
2014.
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit
Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen
2014.
2. Te bepalen dat toepassing wordt
gegeven aan afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht en het
ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst
waardevolle bomen 2014 conform deze
afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen
waarbij aan belanghebbenden de
mogelijkheid wordt geboden een
zienswijze in te dienen.

014

Ontwerpwijzigingsplan Mijdrechtse
Dwarsweg 12a in Wilnis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het ontwerpwijzigingsplan Mijdrechtse
Dwarsweg 12a conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage
te leggen.

015

Beantwoording schriftelijke vragen
Seniorenpartij over verwijderde verlichting
langs het Proosdijlaantje.
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

016

Publicatie mandatenlijst.

Het college besluit:
1. De informatienota aanbieden aan de
raad middels de griffiebrief.

Het college besluit:

Advies Concernstaf
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1. De raadsinformatienota vast te stellen;
2. De mandatenlijsten niet langer te
publiceren op de gemeentelijke website.

017

Huisvesting scholen Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
informatienota en deze ter kennis van de
gemeenteraad te brengen.

2. Wethouder Van Uden mandaat te
verlenen tot het aanbrengen van
wijzigingen

018

Vaststellen subsidie
Bedrijveninvesteringszone (BI-zone)
Centrum Mijdrecht 2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In overeenstemming met de
Uitvoeringsovereenkomst BI-zone
Centrum Mijdrecht in te stemmen met de
financiële verantwoording van de Stichting
Koopcentrum Mijdrecht over 2020.
2.
a. De subsidie voor de BI-zone Centrum
Mijdrecht voor 2020 op basis van de
gegevens uit onze administratie voor 2020
vast te stellen op: € 94.562,72,b. De perceptiekosten voor de BI-zone
Centrum Mijdrecht voor 2020 conform de
uitvoeringsovereenkomst vast te stellen
op: €4.235,- incl. btw.

019

Beslissing op bezwaarschriften tegen
aanwijzing en tegen boete

Het college besluit:
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kinderopvangorganisatieAdvies Sociaal

1. In te stemmen met het advies van de

Domein

commissie bezwaarschriften om beide
bezwaren ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met het advies van de
commissie bezwaarschriften om het
bezwaar voor wat betreft de bestuurlijke
boete van € 916,67 gegrond te verklaren.
3. Niet in te stemmen met het advies van
de commissie bezwaarschriften om het
bezwaar voor wat betreft het
aanwijzingsbesluit gegrond te verklaren.
4. Het bestreden aanwijzingsbesluit van
27 oktober 2020 in stand te laten en in het
besluit op bezwaar de aanwijzing nader te
motiveren.
5. De kinderopvangorganisatie met
bijgevoegde beschikking op de hoogte te
brengen van bovenstaande besluiten.

020

AVU conceptjaarrekening 2020 en de
ontwerpbegroting 2022
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgevoegde
gewijzigde informatienota te informeren
over het besluit om in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2022 van de AVU en de
concept jaarrekening 2020 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen omtrent de
ontwerpbegroting 2022 van de AVU en in
te stemmen met de bijgevoegde
conceptbrief aan de AVU;
3. De concept jaarrekening 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.
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4. Wethouder Van Uden mandaat te
verlenen tot het aanbrengen van
wijzigingen.

021

Huren 2021.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De huren van de gemeentelijke
woningen per 1 juli 2021 niet te verhogen.
2. De huren van de
woonwagenstandplaatsen niet te
verhogen.

022

Eerste bestuursrapportage 2021
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde 1e
Bestuursrapportage waaronder:
a. De voortgang op de acties uit de
programmabegroting 2021-2024;
b. Het ingeschatte voordeel gerelateerd
aan de Corona crisis van € 107.000 ten
gunste te brengen van het
begrotingsresultaat;
c. De verwachte nadelige bijstelling van
het financieel begrotingsresultaat van €
745.000 en de te verwachte voordelige
bijstelling van de inzet reserves van €
1.183.000;
d. De te verwachte voordelige ontwikkeling
van de algemene reserve in 2021 van €
438.000;
e. De bijstelling van de investeringen;
f. De voortgang van de ombuigingen 2021;
g. De ICT rapportage (bijlage)
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2. De 1e bestuursrapportage vast te
stellen waaronder:
a. De financiële mutaties in de baten en de
lasten voor een totaalbedrag van - €
483.000, bestaande uit de onder 1c)
gepresenteerde nadelige bijstelling van
het
begrotingsresultaat van € 745.000 en de
1d) gepresenteerde voordelige bijstelling
van
de inzet reserves van € 1.183.000.
b. Het totaal aan financiële mutaties onder
2a) voor een totaalbedrag van - € 483.000
als begrotingswijziging aan de raad voor te
leggen.
c. In te stemmen met het raadsvoorstel en
deze voor te leggen aan de
gemeenteraad.
3. Mandaat te verlenen aan wethouder
Kroon tot het aanbrengen van
ondergeschikte wijzigingen

023

Motie ‘Onderzoek naar windmolens op zee’
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De motie 'Onderzoek naar windmolens
op zee' af te doen met bijgevoegde
raadsinformatienota.

024

Specifieke Uitkering IJsbanen en
Zwembaden
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Optisport De Ronde Venen B.V. (verder
te noemen Optisport DRV) te
compenseren voor opgelopen financiële
schade als gevolg van coronamaatregelen
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door een combinatie van
huurkwijtschelding en het beschikbaar
stellen van een (aanvullende)
coronavergoeding om vervolgens ter
compensatie bij het Rijk een SPUK IJZuitkering aan te vragen en de
daadwerkelijk toe te kennen financiële
ondersteuning aan Optisport DRV te
verrekenen als de SPUK IJZ-uitkering niet
volledig wordt toegekend.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 01 juni 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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