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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 01
oktober 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 41

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 41

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 41

De spoed parafenbesluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft een
bedrijfsbezoek gebracht aan de
kledingwinkel Lutz in Vinkeveen.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
feestelijke uitreiking van de herfsteditie
van De Ronde Venen Into Business.
Wethouder Kroon reikte het certificaat
voor maatschappelijk verantwoord
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ondernemen (MVO) uit aan Van
Walraven.
Het feest van de personeelsvereniging
in Oegstgeest/Katwijk was zeer
geslaagd , met dank aan de organisatie
voor haar inspanningen.
Wethouder Schuurs was aanwezig bij
de feestelijke viering van het 40 jarig
jubileum van de Buurtbus.
Wethouder Schuurs opende de door
Tympaan de Baat georganiseerde
vrijwilligersmarkt.
Wethouder Schuurs onthulde de Dick
Bruna borden ter bevordering van de
verkeersveiligheid bij de Piet Mondriaan
school.
Wethouder Schuurs maakte vanuit haar
nieuwe portefeuille kennis met de
directeur Mieke Telder van Tympaan de
Baat.
Op maandag 30 september is de
renovatie van de Dorpsbrug
Baambrugge van start gegaan. Tijdelijk
ligt er nu drie weken een fiets- en
voetgangersbrug. Daarna komt er een
tijdelijke brug voor al het verkeer erin.
Half november zal de brug nogmaals
drie weken eruit zijn, dan wordt de brug
teruggeplaatst.
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Wethouder Hagen heeft op dinsdag 1
oktober overleg gehad met
aanwonenden van de Kleiweg en
Dorpstraat in Baambrugge over de
werkzaamheden door Waternet voor
AGV.
Wethouder Hagen had een telefonisch
interview met het vakblad Groen over
onze keuze voor vaste planten in de
openbare ruimte. In Abcoude en in
Wilnis zijn verschillende vakken en
rotondes nu vaste planten geworden.
Bij nieuwe projecten kiezen we nu voor
vast planten, omdat dat zorgt voor een
fijne openbare ruimte en draagt bij aan
de biodiversiteit.
Wethouder Hagen sprak met de
directeur van de Julianaschool in Wilnis,
over de ontwikkelingen in het onderwijs;
de werkdrukmiddelen, de
samenwerking in het dorp en het
lerarentekort.
Wethouder Hagen heeft een
keukentafel gesprek gevoerd met
agrariërs in Waverveen over de kansen
en bedreigingen van onze
duurzaamheidsambities in het
buitengebied.
Met de coöperatie Vecht en Venen
heeft wethouder Hagen gesproken over
de kerngebieden weidevogels in onze
gemeente, over de (on)mogelijkheden
voor de versterking van deze gebieden
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door zon en wind ontwikkelingen in het
buitengebied.
Op de dag van de leerkracht heeft
wethouder Hagen alle 21 scholen in
onze gemeenten een fruitmand
gestuurd om onze leraren in het
zonnetje te zetten.
De burgemeester was aanwezig bij het
geschiedenis café van het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen.
Deze nieuwe activiteit van ons
regionaal historisch centrum was druk
bezocht en zeer geanimeerd.
Samen met de burgemeester van
Stichtse Vecht heeft burgemeester
Divendal de aftrap gegeven van de
bijeenkomst over (de kans op)
ondermijning in het buitengebied en hoe
er alert op te zijn dit te voorkomen.
Deze avond was in samenwerking met
LTO georganiseerd: politie, gemeente
en ervaringsdeskundigen gaven
informatie.
De burgemeester heeft KuRVe
(kunstuitleen De Ronde Venen)
gefeliciteerd met hun 5 jarig bestaan
tijdens hun ééndaagse expositie.
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Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs nam deel aan de
bestuurdersconferentie van de GGD.
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Wethouder Hagen nam deel aan de het
vergadering van het Algemeen Bestuur
van de ODRU.
Wethouder Hagen nam deel aan het
portefeuillehoudersoverleg van het
sociaal domein over de aanbesteding
van de inkoop Jeugd en WMO in de
Utrecht-west samenwerking.
De provincie Noord-Holland heeft de
burgemeester geïnformeerd over de
officiële procedure van de
herindelingsprocedure Weesp /
Amsterdam, en de geringe
betrokkenheid van De Ronde Venen
hierbij. De Ronde Venen en Weesp
zitten gezamenlijk slechts in één
gemeenschappelijke regeling, het
regionaal historisch centrum. Over het
terugtreden van Weesp uit deze GR zijn
inmiddels proces afspraken gemaakt.
Het college gaat positief in op het
verzoek om in het voorjaar 2020 als
gemeente gastheer te zijn voor het
voorjaarscongres van de VNG afdeling
Utrecht.
008

Collegebezoeken week 41 42

Donderdag 10 oktober
Wethouder Kroon is aanwezig op het
Utrecht Region Get Connecter
Jaarcongres, aanvang 13.00 uur in
Utrecht.
Wethouder Kroon verricht de opening
van de Beursvloer De Ronde Venen,
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aanvang 16.30 uur op het
gemeentehuis.
Vrijdag 11 oktober
Burgemeester Divendal neemt deel aan
het Provinciebrede
samenwerkingsoverleg
Vergunningverlening Toezicht en
Handhaving (PSO-VTH), aanvang
10.00 uur Utrecht.
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de excursie Eiland van Schalkwijk en
Wijk bij Duurstede (Nieuwe Hollandse
Waterlinie en Sterke Lekdijk), aanvang
12.00 uur in Houten.
Wethouder Schuurs gaat de vlag in de
vlaggenhouder steken in het kader van
de Coming Out Day, aanvang 08.30 uur
in Abcoude. Wethouder Kroon is hierbij
aanwezig.
Zaterdag 12 oktober
Burgemeester Divendal is aanwezig bij
de Nationale Archeologiedagen,
aanvang 12.00 uur Fort Waver-Amstel.
Maandag 14 oktober
Wethouder Kroon sport mee met de
Abcouder Tennis Club, aanvang 19.00
uur Abcoude.
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Integrale herziening Algemene
Plaatselijke Verordening De Ronde
Venen
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de Algemene
Plaatselijke Verordening De Ronde
Venen 2020 vast te stellen.
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010

Parkeerschijfzone woonomgeving station
Abcoude
Advies Beleid Ruimte

Het college besluit:
1 In de woonwijk ten westen van station
Abcoude een parkeerschijfzone in te
voeren;
2 Voor bewoners de mogelijkheid te
creëren een ontheffing aan te vragen en
hiervoor het beleid aan te passen;
3 De invoering van de
parkeerschijfzone formeel te regelen via
een verkeersbesluit door team Beleid
Ruimte.

011

Afhandeling toezegging 27/19 evaluatie
proces bestemmingsplan BuitengebiedWest
Advies Plannen en Projecten

Het college besluit:
1. In te stemmen met informatienota
Afhandeling toezegging 27/19

012

Plan van aanpak ruimtelijke
klimaatadaptatie De Ronde Venen
Advies Bedrijfsvoering en Beleid

Het college besluit:
1. Het Plan van aanpak ruimtelijke
klimaatadaptatie De Ronde Venen vast
te stellen.
2. De raad via bijgevoegde gewijzigde
informatienota te informeren over het
Plan van aanpak ruimtelijke
klimaatadaptatie De Ronde Venen.

013

Beantwoording schriftelijke vragen van de
fractie CDA over de aanvraag
omgevingsvergunning Dijkverbetering
Baambrugge Kleiweg en Dorpsstraat.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
beantwoording van de schriftelijke
vragen van de CDA-fractie over de
aanvraag omgevingsvergunning
Dijkverbetering Baambrugge Kleiweg
en Dorpsstraat.
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014

Besluit afwijzing van het
handhavingsverzoek Prinses
Beatrixstraat 14 te Baambrugge
Advies VTH/BAG

Het college besluit:
1. Het handhavingsverzoek af te wijzen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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