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kamer 3
Ruud Kleijnen
Laura van der Ven
volledig college

PLAATS
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NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 07

De besluiten worden ongewijzigd

december 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 50

003

Mandatenlijst week 50

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 50

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon had een gesprek met de
nieuwe stichting van de Combibaan De
Ronde Venen (ijs/hardloopbaan). Zij
spraken onder andere over potentiële
locaties.
Wethouder Kroon had een gesprek met de
General Manager van Seine Holland BV.
Wethouder Kroon nam deel aan het
periodieke overleg met de VIB.
Wethouder Kroon had een gesprek met
Rabo SmartBuilds. Een maatschappelijk
project van de Rabobank om in 10 jaar tijd
12.000 middenhuurwoningen in Nederland
te bouwen. Zij spraken onder andere over
de mogelijkheden voor een pilotproject.

Wethouder Schuurs had een gesprek met
wethouder Jan Hazen van de gemeente
Uithoorn. Zij spraken over de ontstane
situatie in het OV. Wethouder Schuurs
sprak ook telefonisch met de
gedeputeerde over de brief hierover.
Wethouder Schuurs kijkt terug op een leuk
interview met Netty Verbeek over
mantelzorg. Verbeek brengt een boekje uit
over haar ervaringen als mantelzorger.
Wethouder Schuurs interviewde haar
daarvoor.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan het overleg portefeuillehouders
Armoede en Schulden in 2021.
Wethouder Schuurs heeft overleg gehad
met het bestuur RTV Ronde Venen. Zij
spraken over zaken waar RTV Ronde
Venen mee bezig is.
Wethouder Van Uden heeft gesproken
met Rijnconsult. Zij spraken over de
startbijeenkomst Odru.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 50 51

Woensdag 15 december
Wethouder Kroon verricht de
ondertekening van de Meerja-rige
Prestatieafspraken GroenWest-Gemeente
De Ronde Venen, aanvang 16.30 uur in
Mijdrecht.
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Vrijdag 17 december
Wethouder Kroon gaat kerspakketjes
uitdelen bij de sport-verenigingen,
aanvang 8.30 uur.
Zondag 19 december
Burgemeester Divendal spreekt een
kerstwens uit tijdens Volkskerstzang welke
via livestream te volgen is.
009

Informatienota college

010

Beslissen op bezwaar handhaving

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. Het bezwaar van de mr. T. van der
Weijde namens de heer A.F. P en
mevrouw D.P.J van H van 7 juni 2021
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
de motivering van het besluit aan te
passen met een beroep op artikel 6.22
Awb conform het advies van de
Commissie Bezwaarschriften. Voorts is
het voorstel het bestreden besluit voor het
overige in stand te laten.

011

Herziening Algemeen mandaatbesluit

Het college besluit:

Advies Dienstverlening

1. Het Algemeen mandaatbesluit 2022.1
en het bijbehorende
Bevoegdhedenregister gewijzigd vast te
stellen voor zover het zijn bevoegdheden
betreft;
2. Het Intrekkingsbesluit Besluit mandaat
Subsidieregeling Subsidie groene daken
en gevels 2020 vast te stellen.

012

Beslissen op bezwaar Bellopad

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. Het bezwaar van de mr. C.M. van der
Corput namens B.V. van 16 juli 2021
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
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de motivering van het besluit aan te
passen met een beroep op artikel 6.22
Awb conform het advies van de
Commissie Bezwaarschriften. Voorts is
het voorstel het bestreden besluit voor het
overige in stand te laten.

013

Toezegging 132 21 Brief aan bewoners

Het college besluit:

Dukaton in Mijdrecht

1. In te stemmen met de bijgevoegde

Advies Ruimte

gewijzigde brief als reactie op de e-mail
van de bewoners van de woningen met de
tuinen aan de Dukaton;
2. Toezegging 132/21 af te handelen door
de raad via de griffiebrief een afschrift van
de brief te verstrekken.
3. Mandaat aan wethouder Van Uden om
de brief aan te passen.

014

Reactie op (ongevraagd) advies over

Het college besluit:

verkeerspunten Mijdrecht van

1. In te stemmen met bijgevoegde brief als

Jongerenadviescommissie

reactie op het ongevraagde advies over

Advies Ruimte

verkeerspunten in Mijdrecht van de
Jongerenadviescommissie (JAC);
2. Deze brief ter kennisname via de
griffiebrief aan de raadsleden te versturen.

015

Toezichtsinformatie Archiefwet 1995 in het

Het college besluit:

kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT)

1. In te stemmen met de digitale

over 2020

verzending van bijgevoegde brief aan

Advies Dienstverlening

Gedeputeerde Staten van Utrecht voor het
aanleveren van de toezichtinformatie voor
het uitvoeren van de Archiefwet 1995 over
het jaar 2020 in het kader van het
jaarlijkse IBT.
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2. De gemeenteraad hierover te
informeren middels de bijgevoegde
raadsinformatienota.
016

Ondertekenen convenant Hoofdzaak Werk-

Het college besluit:

naar duurzaam werk voor mensen met een

1. Het convenant Hoofdzaak Werk, dat

psychische kwetsbaarheid -

loopt van 1 januari 2022 tot en met 31

Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

december 2023, aan te gaan.

Advies Sociaal Domein
017

Informatienota uitspraken bestemmingsplan

Het college besluit:

Buitengebied-West

1. In te stemmen met het informeren van

Advies Ruimte

de raad over de uitspraken over het
bestemmingsplan Buitengebied-West met
bijgevoegde raadsinformatienota

018

Wijziging inzameldagen restafval en Plastic,

Het college besluit:

Metalen en Drankenkartons (PMD)

1. De inzameldag van restafval om drie

Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

weken op maandag te laten plaatsvinden.
2. De inzameldag van het PMD in
Mijdrecht en Wilnis om de week op
donderdag te laten plaatsvinden.
3. De inzameldag van het PMD in
Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De
Hoef, Waverveen en de buitengebieden
om de week op dinsdag te laten
plaatsvinden.

019

Beslissing op bezwaarschriften wegens

Het college besluit:

bouwen van betonnen funderingen, steigers

1. De bezwaarschriften ontvankelijk te

en caravan op een legakker

verklaren

Advies Ruimte

2. De bezwaren ongegrond te verklaren en
daarmee de besluiten van 4 maart 2021
en 5 maart 2021 in stand te laten
3. De begunstigingstermijn op 1 februari
2022 vast te stellen
4. Het verzoek om
proceskostenvergoeding af te wijzen
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020

Brief aan provincie Utrecht over busvervoer

Het college besluit:

tussen Mijdrecht en Uithoorn

1. In te stemmen met bijgevoegde

Advies Ruimte

gewijzigde brief aan Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht over het
busvervoer tussen Mijdrecht en Uithoorn

021

Burgemeester besluitenlijst week 50

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 december 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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