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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 11
februari 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 08

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 08

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 08

005

Mededelingen

Wethouder Hagen heeft een interview
gehad met Elsevier over de Regionale
Energie Strategie (RES), de opgave
van de gemeente en de interbestuurlijke
verhoudingen tussen gemeenten en
Provincie.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de stuurgroep Hofland complex,
over de realisering van de nieuwe
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Hofland school voor de basisscholen de
Eendracht en de Hofland.
Wethouders Kroon en Schuurs
bezochten Wilnis Winterfair. Een
bijeenkomst georganiseerd door Wilnis
Klopt voor de leefbaarheid &
betrokkenheid van de inwoners van
Wilnis.
Wethouder Kroon heeft afgelopen
woensdag gefietst met wethouder Van
Hooijdonk van de gemeente Utrecht.
Hierbij is van gedachten gewisseld over
wat ‘bouwen buiten de rode contouren
betekent’, duurzaamheid en natuur.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
vergadering over de ontwikkeling van
Groot Mijdrecht Noord/oost omtrent de
natuuropgave.
Wethouder Kroon was aanwezig bij de
bijeenkomst van de
ondernemersvereniging Wilnis.
Wethouder Kroon was bij de presentatie
van het rapport over ‘Energieneutrale
melkveehouderi’’. Hierbij is het advies
over de toekomst van melkveehouderij
aan de gedeputeerde Bruin Slot
overhandigd.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de AB-vergadering van de AVU
(afval verwijdering Utrecht).
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouders Schuurs nam deel aan een
overleg van de commissie Participatie
Schuldhulpverlening & Integratie (PSI)
van de VNG
Wethouder Schuurs nam als lid van de
commissie PSI van de VNG deel aan
een gesprek in de Sociaal Economische
Raad (SER) over een rapport
Werkende Armen.
Wethouders Kroon en Schuurs namen
deel aan het stuurgroep-overleg
Amsteloevers.
Wethouder Hagen heeft gesproken met
Michiel Hurkens (directeur ODRU) en
DB-lid Jeroen Willem Klomps over
voortgang en verbeterpunt van de
overdracht van de bouwtaken naar de
ODRU.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan de RES U16.

008

Collegebezoeken week 08 09

Woensdag 19 februari
Wethouder Kroon verricht de medaille
uitreiking van de snertwandeling,
aanvang 12.15 uur bij de Trekvogel.
Wethouder Kroon brengt een
bedrijfsbezoek aan Toplicht, aanvang
15.00 uur Vinkeveen.
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Wethouder Hagen brengt een bezoek
aan het afvalbrengpunt van Twente
Mileu van gemeente Hengelo, aanvang
11.30 uur.
Donderdag 20 februari
Wethouder Kroon heeft een afspraak
met twee Tweede Kamerleden over wat
nodig is om te bouwen, aanvang 10.00
uur in Den Haag.
Vrijdag 21 februari
Wethouder Kroon brengt een bezoek
i.h.k.v. "op bezoek bij de sportclub" aan
tafeltennisvereniging Vreeland,
aanvang 19.45 uur.
Zaterdag 22 februari
Wethouder Kroon doet mee met de
wedstrijd van het Nederlands
Burgemeesters elftal tegen Conxillium
in Rotterdam, aanvang 14.30 uur.
Daarna volgt de wedstrijd FeynoordFortuna.
Maandag 24 februari
Burgemeester Divendal brengt een
felicitatiebezoek aan het echtpaar
Rossino ter gelegenheid van het 60
jarig huwelijk, aanvang 15.00 uur in
Abcoude.
Dinsdag 25 februari
Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon brengen een bezoek aan bakkerij
Westerbos en Mens i.v.m. het predikaat
Hofleverancier dat zij op 15 oktober j.l.
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mochten ontvangen, aanvang 11.00 uur
in de Kwakel.
Woensdag 26 februari
Wethouder Kroon brengt een bezoek
i.h.k.v. “op bezoek bij de sportclub” aan
SV Hertha voetbal, aanvang 19.00 uur
in Vinkeveen.

009

Informatienota college

010

Bestemmingsplan Demmerik 128a
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het ontwerpbestemmingsplan
‘Demmerik 128a’ conform artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ter inzage te leggen.
2. De raad middels een informatienota
te informeren over deze procedure.

011

Normenkader rechtmatigheid 2019
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Het normenkader rechtmatigheid
2019 vast te stellen
2. De gemeenteraad te informeren over
het normenkader rechtmatigheid 2019

012

Handboek Samenwerken op Dijken
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De afspraken in het Handboek
Samenwerking op Dijken te hanteren
als gemeenschappelijke gedragslijn
voor samenwerking tussen gemeente
De Ronde Venen en Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht bij het beheer en
onderhoud van waterkeringen en de op-
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of aanliggende gemeentelijke wegen en
overige gemeentelijke assets.
013

Vaststellen Opzet
doelmatigheidsonderzoek
gladheidsbestrijding ihkv artikel 213a
Gemeentewet
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De ‘Opzet doelmatigheidsonderzoek
gladheidsbestrijding’ vast te stellen.
2. De raad hierover per informatienota
te informeren.

014

Toezicht en handhaving Wet
kinderopvang
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het document ‘Beleidsregels
handhaving en gemeentelijke taken
uitvoering Wet Kinderopvang gemeente
De Ronde Venen 2020’ vast te stellen.
2. De gemeenteraad met een
informatienota raad te informeren.

015

Afwijkingsbevoegdheid tbv aanbesteding
gazonmaaien in 2020
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het college stemt in gebruik te
maken van de in het gemeentelijk
inkoop- en aanbestedingsbeleid
opgenomen afwijkingsbevoegdheid en
het gazonmaaien in 2020 enkelvoudig
onderhands aan te besteden.
2. Het gazonmaaien in 2020, voor een
bedrag van € 199.400,00, op te dragen
aan Bron Groenvoorziening uit
Geldermalsen.

016

Beleidsregels verkeerd gestalde
(brom)fietsen, wrakken en weesfietsen
2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Vast te stellen de Beleidsregels
verkeerd gestalde (brom)fietsen,
wrakken en weesfietsen 2020;
2. Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit
verkeerd gestalde (brom)fietsen,
wrakken en weesfietsen 2020;
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3. Vast te stellen het Mandaatbesluit
verkeerd gestalde (brom)fietsen,
wrakken en weesfietsen;
4. Het nemen van besluiten en het
verrichten van handelingen welke nodig
zijn ter uitvoering van de Beleidsregels
verkeerd gestalde (brom)fietsen,
wrakken en weesfietsen 2020 te
mandateren aan het afdelingshoofd
IBOR en ondermandaat te verlenen aan
de medewerkers Technisch uitvoerend
medewerker B;
5. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de
Seniorenpartij, conform de bijgevoegde
informatienota.
017

Aanwijzen nieuwe gemeentelijke
monumenten en actualiseren
erfgoedregister
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het uitvoeren van het project zoals
beschreven in de informatienota;
2. Bijgevoegde informatienota naar de
gemeenteraad versturen;
3. Bijgevoegd persbericht versturen.

018

Burgemeester besluitenlijst week 08

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 03 maart 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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