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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 24
september 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 40

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 40

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 40

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft in het kader van
kennismaking met sportverenigingen
met het bestuur van Argon Basketbal
en heeft een uur meegesport met het
jeugdteam.
Wethouder Kroon heeft een inspirerend
bedrijfsbezoek gebracht aan Platimex
Belettering. Een full-service bureau voor
reclame en belettering en zijn
ervan overtuigd dat de juiste reclame
goud waard is!
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Wethouder Kroon is samen met drie
medewerkers van de gemeente
beëdigd als buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand.
Wethouder Kroon heeft afgelopen
vrijdag ‘Oktober actief’ afgeslagen bij
Optisport. Deze maand kunnen
senioren tegen een gereduceerd tarief
kennismaken met diverse sporten.
Tijdens de Nationale burendag heeft
wethouder Kroon ‘De Trekvogel’
feestelijk geopend. Een gebouw waarin
de Voedselbank, Stichting Tympaan-De
Baat, Inloophuis ‘t’ Anker en
Kunstatelier De Kromme Mijdrecht
samenwerken en invulling geven aan
maatschappelijke behoeften.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
presentatie van ‘Stichting Wilnis Doet’.
Een mooie bijeenkomst met een
muzikale feestelijke omlijsting door de
lokale muziekvereniging. Waarbij de
stichting zijn plannen heeft
gepresenteerd.
Ivo Galekop is afgelopen
maandagavond gefeliciteerd met een
taart door Wethouder Kroon met
het behalen voor de derde keer op rij
Nederlands Kampioen in de
Keverklasse. Hiermee is hij de eerste
Nederlander die deze prestatie heeft
neergezet.
Wethouder Kroon was maandagavond
aanwezig bij de algemene
ledenvergadering van
Shopping Mijdrecht. Hierbij is
gesproken over de nieuwe BIZZ en het
aantrekkelijk houden van het
winkelgebied.
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Wethouder Schuurs heeft een
bedrijfsbezoek gebracht aan Multifill,
een bedrijf dat diverse mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt een
perspectief biedt.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met de initiatiefnemer voor bridge voor
ouderen.
Wethouder Schuurs kijkt terug op een
geslaagde avond over verblijfsrecreatie
in De Boei.
Wethouder Schuurs heeft gesproken
met dhr. Fokker over zijn initiatief voor
recreatieve fiets- en wandelpaden.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de BRS, waar gesproken is over
het gesprek met de minister, de nieuwe
voorzitter Van Geel en het bekrachtigen
van de inzet van de BRS.
Het tweede keukentafel gesprek met
agrariërs en wethouder Hagen heeft
plaatsgevonden. Gesproken is over
belangrijke randvoorwaarden voor de
agrariërs en de kansen en bedreigingen
die de duurzaamheidsambitie biedt.
De obs Piet Mondriaan in Abcoude
heeft het predicaat “goed” gekregen van
de onderwijsinspectie, zij zijn daarmee
de enige school in onze gemeente.
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Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het veldsymposium groen in de
buurt. Daar ging zij in gesprek over
participatie en kansen in de toekomst
met Hanke Bruins-Slot (gedeputeerde
Provincie Utrecht), Els Otterman
(Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden), Laurens de Graaf
(Burgemeester Lopik en docent aan de
Universiteit Tilburg gespecialiseerd in
(burger)participatievraagstukken), Hans
Marchal (wethouder Wijk bij Duurstede)
en Marlyne Stolker (projectadviseur KFHeinfonds / mede-initiatiefnemer van
natuurregeling KIEM).
Wethouder Hagen heeft gesproken over
de voortgang van de transformatie
opgaven jeugd, die opgezet zijn met het
transformatie budget. Binnenkort wordt
de raad geïnformeerd over de
voortgang.
Gemeentesecretaris kijkt terug op een
interessant en informatief congres van
de Vereniging van
gemeentesecretarissen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Kroon heeft een constructief
bestuurlijke overleg gehad in Utrecht
west verband over maatschappelijke
opvang beschermd wonen.
Wethouder Kroon naam deel aan de
Ringpark Conferentie – Groen groeit
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mee, georganiseerd door de provincie
Utrecht.
Wethouder Schuurs heeft een
bestuurlijk overleg gehad over
ambulantisering in de zorg in U16
verband.
Wethouder Schuurs nam deel aan het
bestuurlijk overleg N201 op uitnodiging
van de gedeputeerde van de provincie
Utrecht.
Burgemeester Divendal was aanwezig
bij het burgemeestersoverleg van de
Veiligheidsregio Utrecht.
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Collegebezoeken week 40 41

Woensdag 02 oktober
Wethouder Kroon is aanwezig bij de
feestelijke lancering van de
herfstuitgave van De Venen Into
Business, aanvang 17.00 uur.
Donderdag 03 oktober
Burgemeester Divendal neemt deel aan
het Najaarscongres Nederlands
Genootschap van Burgemeesters,
aanvang 10.30 uur in Hilversum.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
Seminar De Kunst van bereikbaarheid
over duurzame mobiliteit en wonen,
aanvang 13.30 uur in Nieuwegein.
Zaterdag 05 oktober
Wethouder Schuurs verricht de opening
van de Vrijwilligersmarkt, aanvang
12.00 uur op het gemeentehuis.
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Zondag 06 oktober
Burgemeester Divendal is aanwezig bij
het 5 jarig jubileum KuRVe
Kunstuitleen, aanvang 12.00 uur
Abcoude.
Maandag 07 oktober
Wethouder Kroon brengt een
bedrijfsbezoek aan Tristan FreseRestoric en Schijf Transport B.V.,
aanvang 16.00 uur in Uithoorn.
Wethouder Hagen neemt deel aan Voor
de Jeugd dag, aanvang 09.00 uur
Amsterdam.
Dinsdag 08 oktober
Het college is op Dorpentour in de
Amstelhoek, aanvang 15.00 uur.
Wethouder Kroon brengt een bezoek
aan sportvereniging Jeu de Boules
Abcoude, aanvang 19.15 uur.
Wethouder Hagen neemt deel aan de
landelijke conferentie Klimaatakkoord,
aanvang 17.00 uur in Nieuwegein.
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Afhandeling toezegging nr. 55/19: Motie
Wijzigen route buslijn 130
Advies Beleid Ruimte
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Het college besluit:
1. In te stemmen met de afhandeling
van de toezegging nr. 55/19: Motie
Wijzigen route buslijn 130, middels
bijgevoegde informatienota. Hiermee is
de toezegging afgehandeld.

010

Informatienota raad over de voortgang en
resultaten van jongerenwerk van
Streetcornerwork
Advies Integrale Veiligheid

Het college besluit:
1. In te stemmen met de informatie nota
voor de raad over de voortgang en
resultaten van jongerenwerk van
Streetcornerwork.

011

Financiele consequenties beheerplan
kunstwerken 2020-2024
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De raad via bijgevoegde gewijzigde
informatienota te informeren.

012

Beantwoording raadsvragen CDA inzake
overmatig alcoholgebruik onder
volwassenen
Advies Beleid Sociaal Domein

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

013

Verlenging dienstverleningsovereenkomst
Ouderschap Na Scheiding Timon 2e
halfjaar 2019
Advies Beleid Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen om met Timon de
Dienstverleningsovereenkomst Timon
Ouderschap Na Scheiding 2019-II aan
te gaan van 1 juli 2019 tot 1 januari
2020 (bijlage a.).
2. In te stemmen om in 2020
Ouderschap Na Scheiding voort te
zetten
3. Voor 2020 een onderhandse
aanbesteding uit te voeren in de tweede
helft van 2019

014

Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling Veilig Samen Leven
Advies Beleid Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Vast te stellen van de regiovisie en
uitvoeringsdocument ‘Aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling: Veilig
Samen Leven voor gemeenten De
Ronde Venen, Montfoort, Stichtse
Vecht en Woerden.
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2. In te stemmen om de raad met
bijgevoegde gewijzigde nota te
informeren.
015

Verlenging DVO Jeugdhulp op het
VeenLanden College
Advies Beleid Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Met Stichting Timon de
Dienstverleningsovereenkomst Timon
jeugdhulp op het VeenLanden College
2019-II aan te gaan van 1 juli 2019 tot 1
januari 2020.
2. In te stemmen om in 2020 jeugdhulp
op school als
Onderwijszorgarrangement op het
VeenLanden College voort te zetten
3. Voor 2020 een onderhandse
aanbesteding uit te voeren in de tweede
helft van 2019

016

Raadsvoorstel Programmabegroting 2020 Het college besluit:
Advies Concernstaf
1. In te stemmen met bijgaand
gewijzigd raadsvoorstel
Programmabegroting 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 08 oktober 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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