Vergadering B en W
DATUM

09/11/2021

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 02

De besluiten worden ongewijzigd

november 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 45

003

Mandatenlijst week 45

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 45

005

Mededelingen/Communicatie

Het college kijkt terug op een goede
bijeenkomst met de U10.
Wethouder Kroon ondertekende
woensdag met meer dan twintig partijen
de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
Platform Kleine Landschapselementen
2022-2024. Kleine landschapselementen
zijn bijvoorbeeld houtachtige begroeiingen
zoals houtwallen en bomenrijen. De
Ronde Venen is aangesloten bij het
Platform Kleine Landschapselementen dat
het herstel en beheer hiervan stimuleert.
Wethouder Schuurs had woensdag de
laatste filmopname van Dagopname
Beleef het Leven

Wethouder Schuurs bracht vorige week
een bezoek aan De Rank. Vanuit
Tympaan-De Baat zit daar bijvoorbeeld
het dementietrefpunt. Zij spraken over de
ontwikkelingsplannen, zoals een
lunchroom.

Wethouder Schuurs nam maandag deel
aan de managementsociëteit van de VIB
met als spreker André Kuipers.
Wethouder van Uden heeft gesproken met
directeur Kim Spraakman van basisschool
de Willespoort in Wilnis inzake
onderwijshuisvestiging.
Het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat zoekt een klimaatburgmeester
voor elke gemeente. In De Ronde Venen
is dat Chantal Bekkers. Burgemeester
Divendal en wethouder Van Uden hebben
haar donderdag ontvangen. En geven aan
dat zij het goed vinden dat verschillende
initiatieven van inwoners zo een plek
kunnen krijgen.
Burgemeester Divendal nam vrijdag deel
aan het Waterlinieberaad. Een particuliere
stichting die activiteiten organiseert voor
de herdenking van het rampjaar 1672 en
350 jaar waterlinie.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking
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008

Collegebezoeken week 45 46

Maandag 15 november

Advies

Burgemeester Divendal en Wethouder
Kroon brengen een bezoek aan de
Koninklijke Marine in Den Helder.
Dinsdag 16 november
Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan het echtpaar Amesz t.g.v. het
70 jarig huwelijksjubileum, aanvang 15.30
uur.
Wethouder Kroon is aanwezig op het
event Apollo Hotel Vin-keveen, onthulling
Leonardo logo, aanvang 17.00 uur in Vinkeveen.
Wethouder Van Uden is aanwezig op de
informatieavond Tumult, aanvang 21.00
uur in Abcoude.

009

Informatienota college

010

Besluit opleggen lasten onder dwangsom

Het college besluit:

Winkeldijk 30A in Abcoude

1. Het opleggen van meerdere lasten

Advies Ruimte

onder dwangsom wegens het strijdige
gebruik van recreatieobjecten.

011

Koopovereenkomst openbaar groen gelegen Het college besluit:
naast Voorbancken 14 te Vinkeveen.

1. Het openbaar groen te verkopen

Advies Ruimte

gelegen naast Voorbancken 14 te
Vinkeveen.
2. Het betreffende perceel te verkopen
tegen € 62,15 per m2 kosten koper.
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012

Beslissing op bezwaarschriften

Het college besluit:

omgevingsvergunning Cruyff Court Abcoude 1. De bezwaarschriften ontvankelijk te
Advies Ruimte

verklaren;
2. De aangevoerde bezwaren ongegrond
te verklaren en het besluit in stand te
laten.

013

Wegsleepverordening 2022

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. In te stemmen met het raadsvoorstel
voor het vaststellen van de
Wegsleepverordening 2022.

014

1e wijziging Huisvestingsverordening Regio

Het college besluit:

Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen

1. De raad voor te stellen de 1e wijziging

Advies Ruimte

Huisvestingsverordening Regio Utrecht
2019 Gemeente De Ronde Venen vast te
stellen.

015

Regionale agenda Jeugd Utrecht West

Het college besluit:

2022-2025

1. De raad te verzoeken de Regionale

Advies Sociaal Domein

agenda jeugd Utrecht West 2022-2025
gewijzigd vast te stellen.

016

Raadsvoorstel aanpassing bebouwde

Het college besluit:

komgrenzen Amstelhoek en Vinkeveen

1. In te stemmen met het raadsvoorstel

Advies Ruimte

voor de aanpassing van de bebouwde
komgrenzen van Amstelhoek en
Vinkeveen.

017

Aangaan Intentieverklaring

Het college besluit:

Verkeersveiligheid

1. In te stemmen met het aangaan van de

Advies Ruimte

Intentieverklaring Verkeersveiligheid;

REGISTRATIENUMMER

Pagina 4 van 8

Samen richting nul verkeersslachtoffers
tussen de Utrechtse gemeenten, de
provincie Utrecht en politie;
2. De raad te informeren middels
bijgevoegde Informatienota raad.

018

Oneigenlijk gebruik gemeentegrond aan de

Het college besluit:

Koningsvaren 35 te Abcoude

1.. Het gebruik van een perceel

Advies Ruimte

gemeentegrond voor de Koningsvaren 35,
grenzend aan de openbare weg, niet
langer te gedogen en dat gebruik met
onmiddellijke ingang te ontzeggen.

019

Oneigenlijk gebruik gemeentegronden aan

Het college besluit:

de Koningsvaren 105 te Abcoude.

1. Te erkennen dat de eigendom van een

Advies Ruimte

perceel gemeentegrond achter de
Koningsvaren 105 als gevolg van
bevrijdende verjaring is overgegaan op de
bewoners van dat adres;
2. Een schadevergoeding ad € 20.250 te
vorderen wegens onrechtmatige daad;
3.Het gebruik van een perceel
gemeentegrond voor de Koningsvaren
105, grenzend aan de openbare weg, niet
langer te gedogen en dat gebruik met
onmiddellijke ingang te ontzeggen.

020

Oneigenlijk gebruik gemeentegronden aan

Het college besluit:

de Koningsvaren 113 te Abcoude.

1. Te erkennen dat de eigendom van een

Advies Ruimte

perceel gemeentegrond achter de
Koningsvaren 113 als gevolg van
bevrijdende verjaring is overgegaan op de
bewoner van dat adres;
2. Het gebruik van een perceel
gemeentegrond voor de Koningsvaren
113, grenzend aan de openbare weg, niet
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langer te gedogen en dat gebruik met
onmiddellijke ingang te ontzeggen.

021

Consultatie gemeenteraad over de concept

Het college besluit:

meerjarige prestatieafspraken 2022-2025

1. In te stemmen met het versturen van de

met GroenWest en Huurdersvereniging

raadsinformatienota, concept meerjarige

Weidelanden

prestatieafspraken en jaaragenda naar de

Advies Ruimte

raad.
2. De raad in de gelegenheid te stellen om
t/m 21 november 2021 aandachtspunten
mee te geven voor de meerjarige
prestatieafspraken 2022-2025 met
GroenWest en Huurdersvereniging
Weidelanden

022

Belastingverordeningen en

Het college besluit:

heffingsverordeningen 2022

1. De belastingverordeningen en

Advies Dienstverlening

heffingsverordeningen 2022 aan de
gemeenteraad ter vaststelling aan te
bieden.

023

Financiële compensatie voor

Het college besluit:

maatschappelijk partners in verband met

1. In te stemmen met de wijzigingen in de

COVID-19 (corona)maatregelen 2020 - 2022 bestaande richtlijn, Richtlijn compensatie
Advies Sociaal Domein

schade COVID-19 maatregelen voor
buurt- en dorpshuizen, de culturele en
creatieve sector en de
vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De
Ronde Venen 2020 en 2021 zoals
opgenomen in bijlage 1;
2. De bestaande richtlijn, Richtlijn
compensatie schade COVID-19
maatregelen voor buurt- en dorpshuizen,
de culturele en creatieve sector en de
vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De
Ronde Venen 2020 en 2021, in te trekken
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ingaande de datum van inwerkingtreding
van de gewijzigde richtlijn;
3. De vaststelling op de gebruikelijke wijze
bekend te maken;
4. De uitvoeringskosten ten laste te leggen
van het compensatiefonds voor projecten
ter versteviging;
5. Het afdelingshoofd Sociaal Domein
mandaat te verlenen voor verstrekking van
compensatie volgens de gewijzigde
richtlijn in bijlage 1;
6. Met dit voorstel uitvoering te geven aan
de motie Inlopen achterstanden in
kunstonderwijs en -educatie van 28
oktober 2021.
7. Mandaat te verlenen aan de (interim)
teamleider Integrale Veiligheid om een
deel van de kosten voor controle op de
coronatoegangspas bij horeca en
sportverenigingen te vergoeden op basis
van de middelen die van het rijk via de
veiligheidsregio aan gemeenten
beschikbaar zijn gesteld.
8. De raad hier per raadsinformatienota
over te informeren
9. Het college geeft portefeuillehouders
Schuurs en Kroon mandaat om de
informatienota voor de raad op te stellen.

24

Burgemeester besluitenlijst week 45

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgevinig aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 november 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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