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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 14 april De besluiten worden ongewijzigd
2020
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 17

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 17

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 17

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft een gesprek
gehad met Stedin over de
aanpassingen van het
transformatiehuisje bij de
Stationslocatie.
Wethouder Kroon en wethouder
Schuurs hebben overleg gehad met de
ondernemers van Vinkeveen, met name
over de gevolgen van Corona voor
(recreatie)ondernemers en onder

1

andere, N201, Marickenland en
Vinkeveld.
Wethouder Schuurs is op werkbezoek
geweest bij de Voedselbank, zij hebben
zich aangepast aan de nieuwe situatie
en leveren nog steeds hulp. Het aantal
aanmeldingen is nog nauwelijks
gestegen.
De organisaties Careyn, Mariaoord,
Amerpoort en de dagbesteding De
Nostalgie geven elk op een eigen
manier vorm aan de zorg die ze blijven
leveren. Wethouder Schuurs heeft zich
daarover laten informeren.
Wethouder Schuurs is door RTV DRV
geïnterviewd voor de radio over het
faillissement van een leverancier van
hulpmiddelen en over de initiatieven die
de maatschappelijke organisaties
hebben op gezet.
Wethouder Hagen heeft RTV Ronde
Venen te woord gestaan over de
maatregelen die getroffen zijn rondom
de gemeentewerf; een aangepaste
route, duidelijke regels zoals alleen
naar de gemeentewerf komen en afval
zo goed mogelijk van te voren scheiden
en in de auto te zetten.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de Kick Off van het Hofland
complex, waarbij de besturen van de
scholen en de kinderopvang
gezamenlijk gestart zijn aan het vervolg
traject, waarin onder meer de architect
gezocht wordt.
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Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het PHO Sociaal Domein Utrecht
West. Gesproken is onder meer over
het vervolg van de inkoop in tijden van
Corona en een regionale jeugdvisie.
De burgemeester deelt de stand van
zaken rondom corona.
De burgemeester heeft deelgenomen
aan de regiegroep over stikstof.
De stuurgroep over het gemeentehuis is
weer opgestart. De voortgangsbrief
wordt naar het college gestuurd.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 17 18

009

Informatienota college
- Hoorzittingen commissie
bezwaarschriften gedurende de Corona
crisis.

10

Uitvoeringsplan toezicht en handhaving
Buitengebied-West 2020.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsplan toezicht en
handhaving Buitengebied-West 2020
gewijzigd vast te stellen;
2. De raad met de bijgevoegde
gewijzigde informatienota te informeren.

11

Praktijkondersteuner huisartsen GGZ
jeugd april 2020

Het college besluit:
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Advies Sociaal Domein

1. In te stemmen met bijgaande
gewijzigde raadsinformatienota en deze
door te sturen naar de raad

12

Opdrachtverlening Uitbreiding
Parkeerterrein Rondweg
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Van Ooijen uit Woerden opdracht te
verlenen voor grondwerkzaamheden en
het aanbrengen van tijdelijke verharding
in het kader van het uitbreiden van het
langparkeerterrein aan de Rondweg
voor een totaalbedrag van € 140.500,-,
exclusief btw;
2. Deze kosten ten laste te brengen van
het betreffende budget.

13

Vragen ChristenUnie-SGP De Ronde
Venen naar aanleiding van de
informatienota ‘Analyse budgetten’ van 4
maart 2020.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgaande informatienota raad naar
de raad door te geleiden.

14

Informatiebrief COVID-19 virus, week17
(stukken volgen)
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1.
De informatiebrief aan de
raadsleden met betrekking tot het
COVID-19 virus vast te stellen.
2.
De raad met bijgaande
informatienota raad te informeren.

15

Burgemeester besluitenlijst week 17

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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