Vergadering B en W
DATUM

08/02/2022

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Ruud Kleijnen
Laura van der Ven
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 01

De besluiten worden ongewijzigd

februari 2022

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 06

003

Mandatenlijst week 06

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 06

De spoed parafenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft dinsdag een
afspraak gehad met dorpsraad De Hoef.
Wethouder Kroon kreeg de eerste
schetsen te zien van de verkenning van
woningbouw De Hoef die binnen de
provinciale ambitie past van 50 woningen.
Wethouder Kroon heeft donderdag vanuit
het project ‘De eendenkorf’ een
authentieke eendenkorf in ontvangst
genomen. De eenden populatie staat
onder druk, deze korf beschermt
broedende eenden en zorgt dat kleine
eendjes, grote eenden worden.
Wethouder Kroon heeft afgelopen
maandag “De start van de
natuurspeelplaats” geopend, samen met
de gedeputeerde vanuit de provincie,

Staatsbosbeheer en Waterscha AGV. De
twee kinderburgemeesters van De Ronde
Venen waren hier voor het eerst aanwezig
en waren enthousiast over de
natuurspeelplaats.
Wethouder Kroon heeft maandag het
Groen Groeit Mee Pact ondertekend. De
provincie Utrecht, diverse gemeenten en
andere partners werken onder regie van
de provincie samen aan Groen Groeit
Mee. Zij maakten de afspraak dat bij alle
ruimtelijke plannen en
gebiedsontwikkelingen, de
groenontwikkeling evenredig en
volwaardig wordt meegenomen. Hierbij is
het standpunt van de gemeente dat
financiën evenredig door alle partijen
wordt ingebracht.
Wethouders Schuurs en Van Uden
hadden een kennismakingsgesprek met
de interim-directeur van Tympaan-De
Baat.
Wethouder Schuurs heeft met een
bestuurder van AGV gesproken over de
puinstort in het Abcoudermeer.
Wethouder Van Uden heeft dinsdag een
gesprek gehad met basisschool de
Schakel.
Wethouder Van Uden heeft maandag in
het kader van het groot onderhoud
Bovendijk, een bezoek gebracht aan het
Eiland van Hein.
006

Bespreken Raadsvergadering
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007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 06 07

Woensdag 9 februari
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Piusschool in Abcoude in
voorbereiding op het integraal
huisvestingsplan, aanvang 09.00 uur.
Donderdag 10 februari
Wethouder Van Uden is aanwezig bij de
bewonersavond over de Bovendijk,
aanvang 19.00 uur digitaal.
Vrijdag 11 februari
Burgemeester Divendal is aanwezig bij het
afscheid van dijkgraaf Gerard van den
Top, aanvang 15.00 uur digitaal.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
conferentie “de Kracht van Welzijn in het
sociaal domein”, 9.30 uur digitaal.
Zaterdag 12 februari
Wethouder Kroon verricht de opening van
Saskia`s bloemenmuur, aanvang 10.30
uur in Mijdrecht.
Maandag 14 februari
Burgemeester Divendal en wethouder Van
Uden zullen vandaag de RondeVeense
Toppers uitreiken.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Vlinderbosschool in Wilnis in
voorbereiding op het integraal
huisvestingsplan, aanvang 15.00 uur.
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Dinsdag 15 februari
Burgemeester Divendal en Wethouder
Schuurs zullen vandaag de RondeVeense
Toppers uitreiken.
009

Informatienota college

010

U10

011

De Regionale Veenweide Strategie

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. Kennis te nemen van de Regionale
Veenweide Strategie, de aanbiedingsbrief
en de folder 'Iedereen een rol in de
Regionale Veenweide Strategie Utrechtse
Veenweiden'
2. De meegestuurde informatienota en
folder ‘Iedereen een rol in de Regionale
Veenweide Strategie Utrechtse
Veenweiden’ door te sturen naar de raad.

012

Benoeming lid commissie bezwaarschriften

Het college besluit:

Advies Dienstverlening

Mevrouw W.H. Ooms-van Beek te
benoemen als lid van de vaste commissie
van advies voor de bezwaarschriften voor
een periode van vier jaar vanaf 1 maart
2022 tot 1 maart 2026.

013

Beantwoording raadsvragen D66 over het

Het college besluit:

Abcoudermeer

1. Vragen te beantwoorden van fractie

Advies Ruimte

D66 over de zwem- en verkeersveiligheid
van het Abcoudermeer met bijgevoegde
raadsinformatienota.

014

Ontwerpwijzigingsplan Oosterlandweg 25,

Het college besluit:

Mijdrecht

1. Op basis van de aanmeldnotitie

Advies Ruimte

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Oosterlandweg 25 te Mijdrecht een
milieueffectrapportage niet nodig te achten
voor deze ontwikkeling.
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2. Het ontwerpwijzigingsplan
Oosterlandweg 25, Mijdrecht conform
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ter inzage te leggen.
015

Motie Huisvesting PCB De Schakel

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. De raad voor te stellen in te stemmen
met het beschikbaar stellen van een
investeringsbijdra-ge ad € 241.482 aan de
Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs te Vinkeveen voor de
uitbreiding van de onderwijshuisvesting
van de protestants christelijke basisschool
Schakel te Vinkeveen.

016

017

Uitkomst regionale inkoopproces jeugdhulp

Het college besluit:

en Wmo 2022

1. Bijgesloten informatienota raad aan de

Advies Sociaal Domein

raad te versturen.

Ondertekening Provinciaal Sportakkoord

Het college besluit:

Utrecht

1. In te stemmen met het Provinciaal

Advies Sociaal Domein

Sportakkoord Utrecht
2. In te stemmen met de rol van
toehoorder bij de drie deelakkoorden:
sporten en bewegen in openbare ruimte,
gezondheid en preventie en inclusieve
sport.

018

Ontwerp van het wijzigingsplan Bozenhoven Het college besluit:
125/125a Mijdrecht

1. In te stemmen met het bijgevoegde

Advies Ruimte

ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet
geluidhinder van het wijzigingsplan
“Bozenhoven 125/125a Mijdrecht” en dit
tegelijk met het ontwerpwijzigingsplan ter
inzage te leggen;
2. In te stemmen met het ontwerp van het
wijzigingsplan “Bozenhoven 125/125a,
Mijdrecht” en dit ter inzage te leggen
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19

Burgemeester besluitenlijst week 06

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 februari 2022
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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