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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 15
oktober 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 43

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 43

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 43

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft kennis gemaakt
met het bestuur van dorpshuis De Boei.
Wethouder Kroon bezocht het echtpaar
Strijk-Janmaat ter gelegenheid van hun
60-jarig huwelijk.
Wethouder Kroon bracht een
bedrijfsbezoek aan FEKA.
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Wethouder Kroon heeft in het kader van
‘op bezoek bij sportclub’ kennis
gemaakt met het bestuur van de
sportvereniging BEO uit Baambrugge.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen
aan een training van de badmintonvereniging Wilnis in het kader van ‘op
bezoek bij sportclub’.
Wethouder Schuurs sprak met dhr. De
Haan, directeur van de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen.
Wethouder Schuurs heeft besproken
met diverse partijen over het
bestemmingsplan Vinkeveense
Plassen.
Wethouder Schuurs heeft met het
bestuur van de ouderen belangen
vereniging (OBV) gesproken.
Wethouder Schuurs maakte kennis met
cultuurconsulente mw. Veenema
Wethouder Schuurs heeft een
vergadering van de Raad van
Commissarissen gehad van het
Werkwijs Schoon.
In een keukentafel gesprek heeft
wethouder Hagen met de
gebiedscoöperatie Groot Wilnis
Vinkeveen gesproken over de kansen
en bedreigingen van de duurzame
energie transitie
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs besprak diverse
ontwikkelngen met mw. Richter van de
GGD regio Utrecht.
Wethouder Hagen heeft als
vertegenwoordiger van de Utrecht West
regio op 18 oktober deelgenomen aan
het BO/BP Jeugd overleg, waar onder
meer gesproken is met de directie van
Samen Veilig Midden-Nederland over
de veranderopgave, waar de
verschillende gemeenten hun raden
over informeren.
Wethouder Hagen is naar de
bestuurdersdag van de Regionale
energie strategie (RES) van de U16
geweest op het kantoor van Stedin.
Gemeentesecretaris Schreurs
informeert het college dat ze
aankomende week
secretarissenoverleg heeft van het
Regionaal Historisch Centrum.

008

Collegebezoeken week 44 45

Vrijdag 1 november
Wethouder Kroon is aanwezig bij het 25
jarig bestaan van Promofessionals,
aanvang 17.15 uur Mijdrecht.
Zaterdag 2 november
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van “op bezoek bij de
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sportclub” aan ijsclub Nooit gedacht,
aanvang 16.45 uur in Amsterdam.
Wethouder Kroon ontsteekt de lampen
bij Stichting Wilnis doet het licht aan,
aanvang 19.30 bij de plataan.
Zondag 3 november
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
afsluitende bijeenkomst Klink-klaar,
tekst en muziek voor klein publiek,
aanvang 18.00 uur Janskerk Mijdrecht.
Maandag 4 november
Wethouder Kroon verricht de
openingshandeling voor de feestelijke
start van nieuwbouw Futenlaan,
aanvang 16.00 uur in Vinkeveen.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
bijeenkomst “Facts of the Region
Amstelland-Meerlanden”, aanvang
15.30 uur in Amstelveen.
Dinsdag 5 november
Wethouder Kroon verricht de officiële
openingshandeling van startbouw-event
van fase 5 Land van Winkel Abcoude,
aanvang 15.45 uur.
009

Voortgang amendement Dreamteams
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde raadsinformatienota.

010

Het vereenvoudigen van gemeentelijke
brieven
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Projectplan.
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2. In te stemmen met het zo nodig
lopen van juridische risico’s om brieven
begrijpelijk te maken.
011

Implementatie Wet verplichte GGZ
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aansluiten bij
het Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' van
de GGDrU voor een pilotperiode van 2
jaar, aflopende op 31-12-2021 ten
behoeve van het uitvoeren van het
ontvangen en behandelen van WvGGZ
meldingen;
2. In te stemmen met het bij de GGDrU
beleggen van de gemeentelijke taak
voor het uitvoeren van een verkennend
onderzoek ter voorbereiding op het
aanvragen van een zorgmachtiging
voor een pilotperiode van 2 jaar,
aflopende op 31-12-2021;
3. Bovenstaande dienstverlening op te
nemen in de
Samenwerkingsovereenkomst met de
GGDrU voor de jaren 2020 en 2021.

012

Vaststelling bestemmingsplan
Stationsweg 18, Mijdrecht
Advies Plannen & Vergunningen

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan Stationsweg 18,
Mijdrecht vast te stellen en voor dit
bestemmingsplan geen exploitatieplan
vast te stellen;
2. In te stemmen met het bijgevoegde
besluit hogere grenswaarde Wet
geluidhinder bestemmingsplan
Stationsweg 18 Mijdrecht en deze
samen met het vastgestelde
bestemmingsplan zes weken ter inzage
te leggen.
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013

Nieuwe invulling van het voormalig woon- Het college besluit:
zorgcomplex Gerardus Majella
1. In te stemmen met bijgevoegde
Advies Ruimte
gewijzigde raadsinformatienota
waarmee de raad wordt geinformeerd
over het initiatief voor het voormalig
woon-zorgcomplex Gerardus Majella.

014

Beantwoording raadsvragen
ChristenUnie-SGP
gezondheidsbevordering en preventie
Advies Sociaal Domein

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

015

Burgemeester besluitenlijst week 44

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 05 november 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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