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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 48

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 48

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 48

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen

Met de ontvangst van Sinterklaas in
Amstelhoek door wethouder Kroon zijn
alle zeven intochten in onze gemeente
goed verlopen.
Wethouder Kroon heeft
woensdagmorgen het Techlab geopend
op OBS De Twister. Een technieklokaal
om kinderen op de basisschool kennis
te laten maken met techniek. Tevens
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goed om te zien dat het Veenlanden
College hierbij is aangehaakt.
Wethouder Kroon heeft donderdag
deelgenomen aan het congres
‘Bodemdaling’. Het onderwerp komt
landelijke en provinciaal steeds
nadrukkelijker op de agenda. Tijdens
het congres zijn er contacten gelegd om
te zorgen dat we zowel provinciaal als
landelijk, conform de regiodeals kunnen
aanhaken.
Maandagmiddag heeft Wethouder
Kroon bestuurlijk overleg gehad met
Groenwest. Hierbij is gesproken over
prestatieafspraken, Maatschappelijke
Opvang in de toekomst en
bouwprojecten.
Wethouder Kroon heeft maandagavond
deelgenomen aan de bijeenkomst
‘ strategische ontwikkeling van het
Groene Hart’. Hierbij is gekeken welke
rol het Groene Hart heeft richting de
drie provincies (Utrecht, Noord- en
Zuid-Holland) en welke functies er
opgepakt moeten en kunnen worden.
Dinsdagmorgen heeft wethouder Kroon
deelgenomen aan
duurzaamheidsoverleg bedrijven vanuit
De Ronde Venen.
Dinsdagmiddag heeft wethouder Kroon
overleg gehad met de
WoonAdviesCommissie (WAC). Hierbij
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is stilgestaan bij de functie en het
belang van de WAC. Hierbij zal
binnenkort een convenant worden
ondertekend om het belang van de
samenwerking te bekrachtigen.
Op de werf in Abcoude en zorgboerderij
Haring heeft wethouder Schuurs een
certificaat uitgereikt i.v.m. deelname
aan de cursus dementievriendelijke
gemeente.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij het optreden, in het kader
van het 100 jarige bestaan van
toneelvereniging WIK.
Het Geldpunt is geopend door
wethouder Schuurs, samen met
Tympaan de Baat en Kwadraat wordt
een laagdrempelige inloop
georganiseerd voor onze inwoners met
vragen over geld.
Het onderzoeksrapport naar
spoedeisende zorg is in aanwezigheid
van wethouder Schuurs besproken met
de huisartsen, apothekers,
zorgaanbieders en een
zorgverzekeraar. Op korte termijn
wordt de raad over de uitkomsten en
het vervolg geïnformeerd.
Wethouder Hagen heeft het Bestuurlijk
overleg jonge kind voorgezeten, waar
de besturen van de basisscholen, vvescholen en kinderopvang aanwezig
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waren. Gesproken is over de activiteiten
van de samenwerkingsagenda,
luxeverzuim (als kinderen eerder op
vakantie gaan terwijl er school is) en de
meldcode.
Wethouder Hagen heeft haar rondje
langs de fracties vervolgd om te
spreken over het uitvoeringsplan afval.
Gesproken is met PvdA/GroenLinks en
de Seniorenpartij.
Wethouder Hagen heeft de handleiding
en werkboek voor de kinderraad
overhandigd aan directeur Jaco de Dool
van obs de Pijlstaart.
Wethouder Hagen heeft het eerste Tiny
Forest geopend in Wilnis, samen met
kinderen van het Kidscollege, het
kinderdagverblijf Ministek en de
buitenschoolse opvang Touwladder van
Kind en co plantte zij bomen en
onthulde het bord.
Burgemeester Divendal kijkt terug op
een zeer geslaagde high tea met 52
echtparen die dit jaar hun 50-jarig
huwelijksjubileum vieren.
Burgemeester Divendal nam deel aan
een gesprek over ontwikkelingen bij en
rondom de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
006

Bespreken Raadsvergadering
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007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs was aanwezig bij
de U10 over duurzame bereikbaarheid,
daar is onder andere het fietsplan aan
de orde geweest en is aangedrongen
om de termijn van uitvoering van het
fietspad tussen Breukelen en Wilnis te
vervroegen.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan de VNG commissie participatie,
schuldhulpverlening en integratie, er is
onder andere gesproken over de
evaluatie participatiewet die landelijk is
uitgevoerd.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het overleg van de U16 over de
Regionale Energie Strategie. In dit
overleg zijn alle moties en
amendementen op de startnotitie van
de verschillende raden besproken, deze
worden toegevoegd als zienswijze bij
de startnotitie. De Provincie heeft de
RES inzicht gegeven in de
mogelijkheden van het gebied door
kansen kaarten op te stellen voor zon
en wind ontwikkelingen vanuit bestaand
beleid.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met wethouder de
Weger (Woerden) over de inkoop
Utrecht West.
Wethouder Hagen heeft gedineerd met
cluster Groene Hart, wethouders uit
Nieuwkoop, Teijlingen, Kaag en
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Braasem, Bodegraven Reeuwijk en
gedeputeerde de Zoete van ZuidHolland over de ontwikkelingen rondom
Schiphol.

008

Collegebezoeken week 48 49

Woensdag 27 november
Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon nemen deel aan de
Omgevingswetreis voor bestuurders,
aanvang 13.30 uur in Zeist.
Donderdag 28 november
Wethouder Schuurs verricht de
uitreiking Participatieverklaring,
aanvang 14.00 uur op de Brede school
in Mijdrecht.
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
2e serie Ontwerpateliers N201 voor
aan- en omwonenden,
belanghebbenden en belangstellenden,
aanvang 15.30 uur, Vinkeveen Haven.
Vrijdag 29 november
Burgemeester Divendal en wethouders
Schuurs en Hagen nemen deel aan de
VNG Bestuurdersdag, aanvang 9.30
uur in Nieuwegein.

009

Informatienota college

010

Burgemeester besluitenlijst week 48
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De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

011

Raadsinformatienota Voortgang
Spoorboekje klimaatneutraal 2040
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het informeren
van de raad over de stand van zaken
betreffende de uitvoering van het
spoorboekje De Ronde Venen via
bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.

012

Raadsinformatienota Sociale woningbouw Het college besluit:
Advies Ruimte
1. De gewijzigde informatienota’s
Raadsvragen sociale woningbouw en
Vragen Ronde Venen Belang inzake
door Verwelius gebouwde
huurwoningen in de Maricken d.d. 28
november 2018 aan te bieden aan de
raad.

013

Beleidsregels ontheffing
parkeerschijfzone Abcoude 2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De Beleidsregels ontheffing
parkeerschijfzone nabij NS station
Abcoude 2020 vast te stellen.

014

Raadsinformatienota over de bouw van
225 woningen in De Maricken.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het versturen van
bijgevoegde informatienota aan de
gemeenteraad.

015

Raadsinformatienota Informatie over het
REA en MIRT regio Utrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren over de
Regionaal Economische Agenda van de
regio Utrecht.
2. De raad te informeren over de
voortgang in de besluitvorming rond het
gebiedsgerichte
bereikbaarheidsprogramma UNed en
het Bestuurlijk Overleg
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Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (BO MIRT) tussen
regio Utrecht en Rijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 03 december 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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