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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

Burgemeester besluitenlijst week 29
001 Besluiten van de vergadering van 07 juli 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002 Hamerstukkenlijst week 29

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003 Mandatenlijst week 29

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004 Spoed parafenbesluitenlijst week 29
005 Mededelingen

Wethouder Schuurs is vorige week
aanwezig geweest bij een raads-en
statenbijeenkomst over Recreatieschap
Midden Nederland (RMN) in Kameryck.
De heer Molkenboer heeft een
presentatie gegeven over het rapport
RMN.
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Wethouders Hagen en Schuurs hebben
overleg gehad met inwoners over de
verkeersmaatregelen op de
Amsterdamsestraatweg.
Wethouder Schuurs heeft de
raadswerkgroep reflectie financiële
keuze bijgewoond.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de partners uit het sociaal domein
over de bezuinigingsmogelijkheden.
Wethouder Schuurs meldt dat zij
vanavond een bewonersavond over de
weg in Vinkeveen heeft.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
Ruud Koornstra en Niels Rood over
verschillende
duurzaamheidsinitiatieven.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de visiepresentatie van Vier
architecten over Kindcentrum (KC)
Hofland.
Wethouder Hagen en wethouder
Schuurs hebben deelgenomen aan het
PHO Sociaal Domein Utrecht West
waar onder meer is afgesproken dat we
een gezamenlijke visie op jeugd gaan
ontwikkelen.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de RES U16, waar onder meer
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gesproken is over de zoekgebieden
voor zon en wind.
Wethouder Hagen heeft overleg
gevoerd met het bestuur en directeur
van Obs De Pijlstaart school over de
vervanging van de noodlokalen in het
Zwanenpark.
Wethouder Kroon heeft overleg gehad
met drie omwonenden van een
voorgenomen bouwplan in de
Amstelhoek.
Wethouders Kroon en Hagen hebben
een duurzaamheidsoverleg gehad met
de duurzaamheidsondernemers. Hierbij
is gesproken over onder de
mogelijkheden voor het bedrijventerrein
Mijdrecht met betrekking tot de
warmtetransitie.
Wethouder Kroon is aanwezig geweest
bij de bestuurlijke informatiebijeenkomst
van de REP. Hierbij is gesproken over
de ontwikkelingen in de provincie qua
opgave omtrent wonen,
bedrijventerrein, duurzaamheid en
natuur.
Wethouder Kroon heeft overleg gehad
met Achmea over woonconcepten in
onze gemeente.
Wethouder Kroon heeft kennisgemaakt
met Michiel Joosten, een startende
ondernemer in de gemeente die
jongeren wil koppelen aan een baan bij
bedrijven. Een dappere stap in
coronatijd.
006 Bespreken Raadsvergadering
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007 Regionale Samenwerking
008 Collegebezoeken week
009 Informatienota college

10

Raadsvoorstel Strategisch OV-plan
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad middels bijgevoegd
raadsvoorstel het Strategisch OV-plan
voor te leggen om vast te stellen als
gemeentelijke inzet voor de
aanbesteding van de OV-concessie
2023.
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Raadsvragen fractie Ronde Venen Belang over
de quickscan naar een westelijke ontsluiting
van Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de fractie van
Ronde Venen Belang en bijgevoegde
informatienota aan de raad te
verzenden.
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Beantwoording schriftelijke vragen
seniorenpartij over asfaltwerk fietspad
Molenland
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. De informatienota gewijzigd aan te
bieden aan de raad middels de
griffiebrief
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Jaarverslag 2019 Bibliotheek Angstel, Vecht en Het college besluit:
Venen
1. Kennis te nemen van het jaarverslag
Advies Sociaal Domein
2019 Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen en de raadsinformatienota
hierover door te sturen naar de raad.
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Tijdelijke Huisvesting obs De Pijlstaart in 2020- Het college besluit:
2021
Advies Ruimte
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1. In te stemmen met het verwijderen
van twee oude noodlokalen van de obs
De Pijlstaart
2. In te stemmen met het huren van
twee nieuwe noodlokalen ten behoeve
van deze school
3. De daarbij behorende incidentele
kosten 2020 tot een bedrag van €
24.000 te verantwoorden via de tweede
bestuursrapportage 2020 en de
incidentele kosten 2021 tot een bedrag
van € 14.000 mee te nemen in de
programmabegroting 2021, en dit beide
onder het taakveld Onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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