Vergadering B en W
DATUM

18/01/2022

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Monique Treur
Laura van der Ven
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 11 januari

De besluiten worden ongewijzigd

2022

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 03

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 03

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 03

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft dinsdagmiddag
kennis gemaakt met Ab Frohwein en
Steph Kronenburg. Zij zijn de nieuwe
woordvoerders ‘Wonen’ voor Inwoners
voor Inwoners (IVI).
Wethouder Kroon nam woensdag deel
aan het overleg Provinciaal sportakkoord.
Wethouder Kroon nam woensdag deel
aan de klankbordgroep Stationslocatie.
Wethouders Kroon en Schuurs spraken
woensdag met ondernemersvereniging
Wilnis Doet. Zij spraken onder andere over
de detailhandelsvisie.

Wethouders Kroon en Schuurs namen
donderdag deel aan het DRO overleg. Zij
spraken onder andere over de werving
van personeel en mogelijke samenwerking
tussen de gemeente en ondernemers.
Wethouder Van Uden bezocht vrijdag de
Driehuisschool in Mijdrecht en had een
kennismakingsgesprek met de directeur.
Deze afspraak vond plaats in het kader
van de voorbereiding op het integraal
huisvestingsplan.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 03/04

Donderdag 20 januari
Burgemeester Divendal heeft een
bespreking met het Ministerie van Justitie
en Veiligheid, Directie Veiligheid en Bestuur/bestuurders M50, 14.00 uur digitaal.
Wethouder Schuurs verricht de officiële
starthandeling Uit-hoornlijn, aanvang
12.00 uur in Uithoorn.
Maandag 24 januari
Wethouder Kroon neemt deel aan het
Bestuurlijk Netwerk Economie, aanvang
18.30 uur digitaal.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Ichtus-school in Baambrugge in
voorbereiding op het Integraal
huisvestingsplan, aanvang 15.30 uur.
Dinsdag 25 januari
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Burgemeester Divendal heeft een
kennismakingsbezoek met Anne-Marie
Fellinger, officier van Justitie UtrechtWest, aanvang 14.00 uur in Mijdrecht.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
werkconferentie “Bouwen aan
Vertrouwen”, aanvang 14.30 uur digitaal.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Juliana-school in Wilnis in
voorbereiding op het Integraal Huisvestingsplan, aanvang 14.30 uur.
Woensdag 26 januari
Het college verricht de uitreiking van de
Jeugdlintjes op loca-tie, aanvang 15.30
uur.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
Ontbijt-sessie met presentatie “Hoe kom ik
aan goed personeel”, aanvang 08.00 uur.
Wethouder Van Uden neemt is aanwezig
bij de Avond voor
zwerfafvalambassadeurs, aanvang 19.30
uur digitaal.
009

Informatienota college

010

Uitvoeringsovereenkomst (hierna UVO) en

Het college besluit:

Uitvoeringsprogramma (hierna UVP)

1. In te stemmen met de bijgevoegde

Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna

uitvoeringsovereenkomst 2022 ODRU en

ODRU) 2022.

het uitvoeringsprogramma 2022 ODRU.

Advies Ruimte

2. De kosten voor 430 projecturen voor het
onderdeel beleid in het UVP te dekken
vanuit subsidies.
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3. De kosten voor 200 tijdelijke uren voor
het onderdeel beleid in het UVP te dekken
vanuit het incidenteel budget
implementatie Wkb.
4. De kosten voor in totaal 412 projecturen
voor het onderdeel vergunningverlening in
het UVP te dekken vanuit de begroting
voor het milieuprogramma (154 uren) en
omgevingsvergunningen (258 uren).
5. De kosten voor de 273 tijdelijke uren
voor het onderdeel vergunningverlening in
het UVP te dekken vanuit de begroting
voor omgevingsvergunningen.
6. De kosten voor 2.655 projecturen voor
het onderdeel toezicht en handhaving in
het UVP te dekken vanuit de begroting
voor het milieuprogramma (505 uren),
controles (500 uur) en controles
incidentele posten (1.650 uren).
7. De kosten voor 322 projecturen voor het
onderdeel specifieke producten in het UVP
te dekken vanuit de begroting voor het
milieuprogramma (122 uur) en vanuit
subsidies (200 uur).
011

Ter inzage leggen ontwerp Nota

Het college besluit:

bodembeheer werkgebied ODRU

1. Voorliggende Ontwerp Nota

Advies Ruimte

bodembeheer + bijbehorende kaarten in
concept vast te stellen en vrij te geven
voor inspraak.
2. Bijgevoegde “Ontwerp Nota
bodembeheer werkgebied ODRU” en de
bijbehorende Ontwerp
Bodemkwaliteitskaarten voor de
standaardstoffen (BKK-S) en voor PFAS
(BKK-PFAS), in procedure te brengen
conform afdeling 3.4 Awb.

012

Benoeming Kinderburgemeesters 2022

Het college besluit:
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Advies Concernstaf

1. De raad middels een raadsvoorstel voor
te stellen om Lisa Rood en Brian Brocx te
benoemen tot kinderburgemeesters voor
het jaar 2022.

013

Toetreding gemeente Lopik tot de U10

Het college besluit:

Advies Concernstaf

1 In te stemmen met toetreding van de
gemeente Lopik tot de U10.

014

015

Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) van Het college besluit:
de RES U16

1. In te stemmen met het Regionaal

Advies Ruimte

Uitvoeringsprogramma van de RES U16

Regeling reiskosten- en

Het college besluit:

verblijfskostenvergoeding

1. De Regeling reiskosten- en

Advies Dienstverlening

verblijfskostenvergoeding onder
voorbehoud van instemming van
het Lokaal Overleg vast te stellen
2. De regeling in werking te laten treden
op de dag na die van het definitieve
akkoord cao
Gemeenten 2021/2022 onder gelijktijdige
intrekking van de op 10 maart 2020
vastgestelde
"Regeling Reiskosten gemeente De
Ronde Venen".
3. De regeling terug te laten werken tot en
met 1 januari 2022

016

Samenwerking sociaal recreatief Wmo-

Het college besluit:

vervoer

1. Een samenwerking aan te gaan tussen

Advies Sociaal Domein

22 Utrechtse gemeenten (U16 regio +
regio Eemland) voor de inkoop, het
contractmanagement en
opdrachtgeverschap van het nieuwe
contract sociaal recreatief Wmo-vervoer
per 1 januari 2024;
a. Hiervoor als 22 gemeenten een lichte
samenwerkingsvorm te kiezen;
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b. Hiervoor als 22 gemeenten een
gezamenlijke beheerorgaan te
organiseren;
c. Hiervoor als 22 gemeenten een
inkoopstrategie op te stellen;
2. Een blijvende samenwerking in te
richten met de provincie Utrecht over een
goede afstemming tussen openbaar
vervoer, aanvullend openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer met als doel een
toegankelijk vervoerssysteem in de regio
voor iedereen.
3. De gemeenteraad te informeren met
bijgaande informatienota.
017

Samenwerkingsovereenkomst 2022 GGD

Het college besluit:

regio Utrecht

1. Akkoord te gaan met de extra taken die

Advies Sociaal Domein

de GGD regio Utrecht voor en in opdracht
van gemeente De Ronde Venen uitvoert
op het domein Publieke Gezondheid in
2022.
2. De Samenwerkingsovereenkomst 2022
gemeente De Ronde Venen aan te gaan.

018

Concept Kaderbrief 2023 GGDrU

Het college besluit:

Advies Sociaal Domein

1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel

019

Snel internet; aanleg glasvezel

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken over de aanleg van glasvezel in de
gemeente.
2. De raad te informeren met bijgevoegde
informatienota.

020

Raadsvoorstel vereveningsfonds

Het college besluit:

Advies Ruimte

Middels een gewijzigd raadsvoorstel;
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1. De raad voor te stellen de Verordening
sociale woningbouw De Ronde Venen
2022 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een
bestemmingsreserve vereveningsfonds
sociale woningbouw in te stellen.
021

Ontslag lid Participatieplatform

Het college besluit:

Advies Sociaal Domein

1. Mevrouw M. de Wit per 1 januari 2022
eervol te ontslaan als lid van het
Participatieplatform Sociaal Domein De
Ronde Venen.

022

Raadsvoorstel beslissing op bezwaar tegen

Het college besluit:

raadsbesluit over het uit de openbaarheid

1. De raad voor te stellen het

onttrekken van het voetpad ten oosten van

bezwaarschrift niet ontvankelijk te

Groenlandsekade 1 in Vinkeveen.

verklaren.

Advies Ruimte
023

Tussentijdse herziening Algemeen

Het college besluit:

mandaatbesluit, Regeling budgetbeheer en

1. Het Algemeen mandaatbesluit 2022.2

Attributie en mandaatbesluit WOZ,

en het bijbehorende

belastingen en innen ivm

Bevoegdhedenregister vast te stellen voor

organisatiewijziging.

zover het zijn bevoegdheden betreft;

Advies Concernstaf

2. Attributie- en mandaatbesluit
Belastingen De Ronde Venen 2022 vast te
stellen;
3. De Regeling budgetbeheer De Ronde
Venen 2022 vast te stellen

24

Burgemeester besluitenlijst week 03

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022
Loco-Secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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