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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 07 april De besluiten worden ongewijzigd
2020
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 16

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 16

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 16

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft namens het
college, telefonisch overleg gehad met
gedeputeerde Schaddelee, vanuit
college gedeputeerde Staten. Hierbij is
het gegaan over ondersteuning die
noodzakelijk is omtrent Corona. Hierbij
is gesproken om tegen cyclisch te
bouwen, als straks economie krimpt,
dat wij huizen zouden kunnen bouwen.
Tevens voor ondersteuning van
bestemmingsplan Vinkeveense Plassen
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en gesproken over snelle fietspaden en
de snelle aanleg hiervan.
Wethouder Kroon heeft een
vervolgoverleg gehad met de
tennisvereniging over de
ontwikkelingen.
Wethouder Schuurs heeft een overleg
gehad met wethouder Noorthoek uit
Woerden over de samenwerking op het
gebied van zorg.
Wethouder Schuurs heeft een overleg
gehad met gedeputeerde Schaddelee
over de N201 en met name de situatie
rond Vinkeveen en de mogelijke andere
aansluiting. Afgesproken is dat over een
maand hier verder over gesproken
wordt.
Wethouder Hagen heeft overleg gehad
met een inwonerambassadeur over de
voortgang van de aanleg van glasvezel
in het buitengebied.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Benschop (CEO Royal
Schiphol group) over de huidige situatie
rond Schiphol, de hinder die hiervoor de
laatste jaren in toenemende mate
ervaren wordt door inwoners en hoe
Schiphol gecontroleerd gaat werken
aan het herstel zodra het coronavirus
onder controle is.
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Wethouder Hagen heeft gesproken met
de directeur van het inkoop bureau
Utrecht West de heer Bolland over de
impact van het coronavirus en de
mogelijke gevolgen van de huidige
inkoop en de in te voeren inkoop.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het Algemeen Bestuur van de
ODRU, waar gesproken is over de
verschillende zienswijze van de
gemeenten, de ontwerpbegroting 2021,
de effecten van het coronavirus op
personele bezetting en het gevolg van
het uitstel van de omgevingswet.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 16 17

009

Informatienota college

010

Monitor Sociaal Domein 2019
Advies Sociaal Domein

Afgelopen donderdag is er een
bestuursdag geweest van Regionaal
Historisch Museum Vecht en Venen
waarin de jaarstukken zijn vastgesteld.
De jaarstukken worden ter aanbieding
aan de colleges voorgelegd.

Het college besluit:
1. De Monitor Sociaal Domein 2019
vast te stellen.
2. De raad per gewijzigde
informatienota op de hoogte te stellen
van de Monitor Sociaal Domein 2019.
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011

Aanpak pilots recreatiewoningen (motie
72/18, motie 74/19)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
informatienota voor de raad waarin de
stand van zaken inzake permanente
bewoning van recreatiewoningen wordt
toegelicht en stuurt deze naar de raad.

012

Procesplan Centrumplan Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het procesplan Centrumplan
Vinkeveen vast te stellen;
2. Vooruitlopend op het raadsbesluit
m.b.t. de uitwerking en bijbehorend
krediet te starten met:
a. De quickscan voor een ontsluiting ten
westen van Vinkeveen;
b. De aanbesteding voor inhuur van een
procesmanager en specialisten
3. De raad hierover te informeren door
middel van een bericht in de griffiebrief.

013

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor
honden binnen de bebouwde kom en
aanwijzingsbesluit aanlijngebod voor
honden buiten de bebouwde kom.
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Het aanwijzingsbesluit
losloopgebieden voor honden binnen de
bebouwde kom vast te stellen
2. Het aanwijzingsbesluit aanlijngebod
voor honden buiten de bebouwde kom
vast te stellen
3. In te stemmen met de informatienota
aan de raad.

014

Voortgangsrapportage inspecties
aanwezigheid loden waterleidingen in
gemeentelijk vastgoed.
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. In te stemmen met het versturen van
bijgevoegde informatienota aan de
gemeenteraad.
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015

Beantwoording raadsvragen Lijst 8
Kernen over het mantelzorgcompliment
en decemberactie
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgesloten informatienota raad aan
de raad te versturen.

016

Financiële stukken Recreatieschap
Stichtse Groenlanden (SGL)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om in te
stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
met betrekking tot de financiële stukken
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
(SGL).

017

Raadsvoorstel aanvullend
investeringsbudget ten behoeve van
bouw veerpont Nessersluis
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De raad gewijzigd voor te stellen een
aanvullend investeringsbudget te
verstrekken van € 490.000 voor het
realiseren van de veerpont Nessersluis.
2. De raad voor te stellen de extra
kosten voor rente en afschrijvingen
vanaf 2022 ten hoogte van € 24.000 te
dekken uit de vrijval van investeringen
op het programma verkeer, vervoer en
waterstaat. Het resterende bedrag van
€2.000 te dekken uit het
begrotingsresultaat.
3. De opdracht voor de bouw van de
veerpont te gunnen aan scheepswerf
gebr. Kooiman B.V. na het beschikbaar
stellen van het benodigde budget door
de gemeenteraad.

018

Procesvoorstel Collegebesluiten over
Corona-gerelateerde onderwerpen.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Voorgesteld wordt om de
besluitvorming over maatregelen die in
lijn met overkoepelende dan wel
bovenliggende overheidsorganen
worden gelegd aan het KernGBT en
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waarmee is ingestemd, op voorhand
door het College te accorderen. En
deze uitsluitend te formaliseren middels
een hamerbesluit op de eerstvolgende
Collegevergadering. Dit om
openbaarheid van besluitvorming en
bestuur te garanderen.
19

Informatiebrief COVID-19 virus, week15
(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.

20

Burgemeester besluitenlijst week 16

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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