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BESLUITENLIJST

001

Besluiten van de vergadering van 02
februari 2021

De besluiten worden gewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 06

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 06

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 06

005

Mededelingen Communicatie

Burgemeester Divendal deelt mee dat
er een vaarverbod voor Vinkeveen is
ingesteld.
Wethouder Kroon heeft op 3 februari
2021 het overleg U10 bijgewoond.
Wethouder Kroon heeft op 3 februari de
digitale bijeenkomst van de
raadswerkgroep VFL gevolgd.
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Op 4 februari hebben wethouder Kroon
en burgemeester Divendal twee
Rondeveense Toppers uitgereikt aan
twee kinderen die zich hebben ingezet
voor de plaatselijke winkeliers.
Wethouder Kroon was 5 februari
aanwezig bij de installatieviering van
pastoor Den Hartog.
Wethouder Hagen en wethouder Kroon
hebben gesproken met stichting red het
Angstellandschap over een duurzaam
initiatief voor Baambrugge en hoe er
gekomen wordt tot zoekgebieden en
binnen het zoekgebied ruimte is voor dit
soort initiatieven.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de U10 klimaatneutrale regio waar
gesproken is over de Regionale Energie
Strategie.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met gedeputeerde Bruin
Slot over de uitkomsten van de
onderzoeken in de moestuinen en
particulieren tuinen en het vervolg van
het lood in bodem dossier.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
de heer Groenendijk van de Kringkoop
over de (on)mogelijkheden van het
inzamelen van goederen in coronatijd.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de kerngroep luchtvaart met onder
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meer gedeputeerde Van Muilekom
wethouder Eerenbergh (Utrecht) over
de zienswijze op de
luchtruimherindeling en de nog
onbekende geografische effecten van
een vierde Fix (extra aanvliegroute over
de provincie Utrecht).
De collegeleden hebben afzonderlijk
met enkele vertegenwoordigers van
VIB plezierige wandeloverleggen
gevoerd. Hierin kwamen
bereikbaarheid, veiligheid en het
bedrijventerrein aan de orde.
Burgemeester Divendal heeft een
bijeenkomst van de M50 bijgewoond.
Hierin is besproken hoe bij de
kabinetsformatie de belangen van de
middelgrote gemeente onder de
aandacht kunnen worden gebracht.
College en DMT heidag is kort
besproken. De loco-secretaris zet de
afspraken nog kort op papier
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 06 07

009

Informatienota college
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Herbenoeming lid commissie
bezwaarschriften

Het college besluit:
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Advies Dienstverlening

1. Mevrouw mr. M. van den Kommer
opnieuw te benoemen als lid van de
commissie bezwaarschriften voor een
periode van vier jaar tot 1 januari 2025.
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Aanwijzen stemlokalen
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. voor de verkiezing van de Leden van
de Tweede Kamer van 17 maart 2021
negentien stemlokalen met daarbij
éénentwintig stembureaus, aan te
wijzen zoals op het bijgevoegde
overzicht is aangegeven.
2. voor het vervroegd stemmen op
maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021
vier stembureaus aan te wijzen zoals op
het bijgevoegde overzicht is
aangegeven.
3. als afgiftepunt briefstemmers aan te
wijzen het Gemeentehuis van De
Ronde Venen.
4. als briefstembureau, vooropening en
telling van de briefstemmen uitgebracht
tot en met 16 maart 2021, aan te wijzen
het Gemeentehuis van De Ronde
Venen.
5. als briefstembureau, vooropening en
telling van de briefstemmen uitgebracht
17 maart 2021 aan te wijzen het
Gemeentehuis van De Ronde Venen.
6. als locatie, voor de telling van de
uitgebrachte vervroegde stemmen aan
te wijzen het Gemeentehuis van de
Ronde Venen
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Beantwoording schriftelijke vragen Ronde Het college besluit:
Venen Belang (RVB) over gemeentelijke
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aanbestedingen, aankopen van goederen 1. De schriftelijke vragen via
en diensten.
bijgevoegde gewijzigde informatienota
Advies Concernstaf
te beantwoorden.
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Standpuntbepaling voor Buitengewone
Algemene Ledenvergadering d.d. 12
februari 2021 VNG.
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Voor zover dat aan de orde is, in te
stemmen met de op basis van de door
het VNG-bestuur gedane voorstellen tot
het vaststellen van:
a.
De voorgestelde invulling van de
Notulencommissie Buitengewone ALV
12 februari 2021.
b.
Het vaststellen van de Notulen
ALV 25 september 2020.
c.
De VNG Agenda en Begroting
2021 (incl. herijking
Verenigingsstrategie 2024).
d.
Het Jaarplan GGU 2021.
e.
Stand van zaken lopende
trajecten Onderzoek Jeugd en
Uitvoering Klimaatakkoord.
f.
Afdoening en verantwoording
uitvoering moties eerdere ALV-en.
g.
Resolutie VNG-inzet
kabinetsformatie.
h.
Resolutie Digitale Veiligheid.
i.
Invoering Landelijk Transitiearrangement Beschermd Wonen.
j.
Invulling vacatures VNG-bestuur
en commissies
k.
de burgemeester digitaal gaat
stemmen namens college
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Het vestigen van een recht van opstal op
de gebouwen aan de Windmolen 77 te
Mijdrecht ten behoeve van de

Het college besluit:
1. Een recht van opstal te vestigen ten
behoeve van de muziekvereniging
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muziekvereniging Vooruitgang is ons
Streven.
Advies Ruimte

Vooruitgang is ons streven voor de
gebouwen aan de Windmolen 77 te
Mijdrecht, onder de condities en
voorwaarden als vermeld in de daartoe
te sluiten overeenkomst.
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Verjaring van een perceel tuingrond
achter nabij Achter de Kerken 57 te
Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. te erkennen dat de eigenaar van de
woning op grond van bevrijdende
verjaring eigenaar is geworden van een
perceel tuingrond gelegen achter/nabij
Achter de Kerken 57 te Abcoude;
2. in te stemmen met de inschrijving
van een afschrift van een daartoe op de
maken notariële registerverklaring van
verjaring in de openbare registers van
het Kadaster;
3. voor zover nodig en mogelijk
eventuele rechtshandeling van de
eigenaar met betrekking tot het perceel
tuingrond te bekrachtigen;
4. een schadevergoeding ad € 3.691,16
te vorderen op grond van onrechtmatige
daad.
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Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning Demmerik 7 en 9
in Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De bezwaarschriften ontvankelijk
verklaren
2. De aangevoerde bezwaren
ongegrond verklaren;
3. De omgevingsvergunning in stand
laten, onder herstel van de motivering
ten aanzien van de afwijking van de
maximaal toegestane nokhoogte.
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Belangstelling voor kernenergie
Advies Concernstaf

Het college besluit:
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1. De bijgevoegde gewijzigde reactie te
sturen aan het college van de
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
zodat we onze belangstelling voor
kernenergie tonen en de voorwaarden
waaronder.
2. Deze gewijzigde reactie toe te
voegen aan de griffiebrief, zodat we de
raad informeren hoe we opvolging
geven aan de motie Kernenergie in de
Mix.
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Verordening Fysieke Leefomgeving De
Ronde Venen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1 De raad voor te stellen de
Verordening Fysieke Leefomgeving De
Ronde Venen vast te stellen
2 De raad voor te stellen de
Wijzigingsverordening inzake de
Verordening Fysieke Leefomgeving De
Ronde Venen vast te stellen.
3 Wethouder R. Kroon te mandateren
om tekstuele en ondergeschikte
wijzigingen in de Verordening Fysieke
Leefomgeving De Ronde Venen door te
voeren voorafgaand aan de
raadsbehandeling.
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Uitvoeringsovereenkomst en
Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst
Regio Utrecht (hierna ODRU) 2021.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
Uitvoeringsovereenkomst 2021 ODRU
en het Uitvoeringsprogramma 2021
ODRU.
2. Dekking voor de projecturen te
voorzien vanuit de begroting 2021
a. Voor de actualisatie van de
vergunningen van bedrijven die te
maken hebben met opslag van
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chemicalien en tanks 100 projecturen
(€9.500,-) (V.3.03). Dekking
milieuprogramma (574101).
b. Voor de toetsing van sloopmeldingen
350 projecturen (€33.250,-) (V.4.02).
Dekking:milieuprogramma (574101 á
€23.750,-) en omgevingsvergunningen
(583002 á €9.500,-).
c. Voor het toezicht bij specifieke
situaties 150 projecturen (€14.250,-)
(T.1.03). Dekking:milieuprogramma
(574101).
d. Voor toezicht op asbestverwijdering
500 projecturen (€47.500,-) (T.2.04).
Dekking:omgevingsvergunningen
(583002).
e. Voor toezicht op lozingen 117
projecturen (€11.115,-) (T.2.05-2).
Dekking milieuprogramma (574101).
f. Voor toezicht in het Plassengebied
1.000 projecturen (€95.000,-) (T.2.055). Dekking controles (583003).
g. Voor toezicht in Buitengebied West
650 projecturen (€61.750,-) (T.2.05-7).
Dekking controles (583003).
h. Voor ondermijning 50 projecturen
(€4.750,-) (T.3.02). Dekking:
milieuprogramma (574101).
i. Voor specialistische dienstverlening
bodem 75 projecturen (€7.125,-)
(S.1.02-4 en S.1.02-13). Dekking:
milieuprogramma (574101).
j. Voor specialistische dienstverlening
geluid 10 projecturen (€9.500,-)
(S.1.08). Dekking milieuprogramma
(574101).
3. Te dekken door subsidies:
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a.
Projecten voor ondersteuning
beleid op het gebied van zwerfafval 230
projecturen (€21.850,-) (B.3.03 en
B.3.04) te dekken door subsidie die
door de gemeente zelf wordt
aangevraagd (573000).
b.
Voor externe veiligheid in totaal
55 projecturen (€5.225,-) (B.2.03-1,
V.3.03, V.6.09 en S.1.07). Dekking
algemene uitkering via gemeentefonds
(574101).
4. De 533 uur (€50.635,-) (B.3.02) voor
de implementatie van de Wet
kwaliteitsborging bouwen te verrekenen
op basis van nacalculatie. Dekking
bouwtaken (583002).
5. De raad door middel van bijgevoegde
informatienota te informeren.
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Archiefverordening 2021 en
Beheerregeling Informatiebeheer 2021.
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voorstellen de
Archiefverordening De Ronde Venen
2021 vast te stellen overeenkomstig
bijgaand concept-raadsvoorstel.
2. Onder voorbehoud van een positief
raadsbesluit over de Archiefverordening
De Ronde Venen 2021 de
Beheerregeling Informatiebeheer De
Ronde Venen 2021 vast te stellen.
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Verkoopprijs openbaar groen oftewel
“snippergroen” herzien.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het voorstel om de prijswijziging voor
te leggen aan de raad op basis van de
Nota grondbeleid 2018-2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2021

9

Loco-Secretaris, Ton Poot

Voorzitter, Maarten Divendal
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