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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

Het college blikt terug op een
constructieve U16-bijeenkomst dinsdag
15 oktober in Woerden. Tijdens deze
bijeenkomst ingezet op het netwerkversterken in de regio en met de
buurgemeentes.
Wethouder Kroon heeft een goed
overleg gehad op woensdag 16 oktober
over de vijfde pijler ‘Groen en
Landschap’ in U16 verband.
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Wethouder Kroon heeft
woensdagavond een goede werksessie
gehad over de ‘omgevingswet’. Goed
om te zien dat alle fracties waren
vertegenwoordigd in deze werksessie.
Hiermee haalt de organisatie input op,
die gebruikt wordt in het verdere
proces.
Donderdagochtend 17 oktober heeft
Wethouder Kroon deelgenomen aan de
vergadering van Gebiedscommissie
Utrecht-West. Hier was gedeputeerde
Bruin Slot aanwezig, die nogmaals het
belang van de gebiedscommissies
onderstreepten. Wat natuurlijk voor
onze gemeente prettig is, omdat wij
graag met gebiedscommissie werken
voor het draagvlak.
Wethouder Kroon heeft
donderdagmiddag constructief overleg
gehad met de Ondernemersvereniging
Vinkeveen. Hierbij ging het over
bestemmingsplan Plassengebied,
N201, Winkelgebied etc.
Donderdagmiddag is Wethouder Kroon
aanwezig geweest bij de bijeenkomst
van Duurzame Bedrijven. Deze
bijeenkomst is georganiseerd samen
met de duurzame bedrijven en de
gemeente, die het manifest hebben
ondertekend. Het was echt een succes,
ruim 60 bedrijven aanwezig.
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Donderdagavond heeft Wethouder
Kroon een bezoek gebracht in het kader
van ‘bij sportvereniging op bezoek’ aan
Badmintonvereniging ‘De Kwinkslag’ uit
Vinkeveen. Een vereniging met veel
actieve leden. Ze waren zeer tevreden
over de nieuwe vloer in de Boei.
Wethouder Kroon heeft vrijdagmorgen
overleg gehad met De Ronde venen
Onderneemt (DRO). Tijdens dit overleg
zijn aantal punten besproken zoals
glasvezel, dag van de ondernemer en
overkoepelende thema’s zoals n201 en
ruimtebehoeften.
Vrijdagmorgen is Wethouder Kroon
aanwezig geweest bij de aanleg van
veenweide-infiltratiesysteem. Een
innovatieve manier om bodemdaling
zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit komt
vanuit de stuurgroep Groot WilnisVinkeveen, samen met gemeente,
waterschap en de provincie.
Wethouder Schuurs opende het
Spoorhuis Filmhuis op de locatie van
het Spoorhuis Vinkeveen.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij bijeenkomst voor financiële
managers bij de gemeenten in de
provincie Utrecht die door de gemeente
De Ronde Venen is georganiseerd. In
deze bijeenkomst zijn onze ervaringen
gedeeld met het gebruik van big data
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voor beleid en de route naar de
rechtmatigheidsverklaring vanaf 2021.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Burgemeester Divendal en
gemeentesecretaris Schreurs namen
deel aan het plenair overleg
Amsterdam-Meerlanden over de
waarden van het landschap in de
metropoolregio.
Het college nam deel aan de
collegedag van de U10 waarin
gesproken is over ruimtelijke
ontwikkelingen in de regio. Dit leidt tot
meerdere werkbezoeken aan onze
gemeente.

008

Collegebezoeken week 43 44

Woensdag 23 oktober
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van “op bezoek bij de
sportclub” aan Sportvereniging BEO in
Baambrugge, aanvang 19.00 uur.
Vrijdag 25 oktober
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van “op bezoek bij de
sportclub” aan Tafeltennis vereniging
Veenland, aanvang 19.45 uur in Wilnis.
Maandag 28 oktober
Burgemeester Divendal brengt een
felicitatiebezoek aan de 102 jarige
mevrouw Gerversman-Beunder,
aanvang 11.30 uur in Maria-Oord.
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Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan het echtpaar Busker-van
Vliet ter gelegenheid van het 65 jarig
huwelijksjubileum, aanvang 14.15 uur in
de Amstelhoek.
Bugemeester Divendal neemt deel aan
het Bestuursdiner van de VNG en
Ministerie van Justitie en Veiligheid,
aanvang 17.00 uur.
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van "op bezoek bij de
sportclub" aan SV Veenland,
Badminton, aanvang 20.30 uur Wilnis.
Dinsdag 29 oktober
Burgemeester Divendal verricht de
openingshandeling bij de opening van
het Zonnehuis Majella, aanvang 15.00
uur. Wethouder Kroon zal hierbij
aanwezig zijn.
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van “op bezoek bij de
sportclub” aan sportvereniging SV
Abcoude Volleybal, aanvang 20.00 uur
in Abcoude.
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
Opening 't Veenhoek Amerpoort,
aanvang 16.00 uur in Vinkeveen.
Woensdag 30 oktober
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van “op bezoek bij de
sportclub” aan HockeyVereniging
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Abcoude, aanvang 19.00 uur in
Abcoude.
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Begrotingswijziging GGD regio Utrecht
2019-2
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel.

010

Vaststellen belastingverordeningen 2020
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. De Belastingverordeningen 2020 aan
de gemeenteraad ter vaststelling aan te
bieden.

011

Richtinggevende keuze aanpak diffuse
loodgehalten in bodem
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Met bijgevoegd gewijzigd
Raadsbesluit de Gemeenteraad te
informeren over de stand van zaken
m.b.t. de Variantenstudie Lood-inBodem De Ronde Venen;
2. De Gemeenteraad zich laten
uitspreken over het proces om te
komen tot een wegingskader voor de
bepaling van de wegingsfactoren die
moeten leiden tot een gewenste
oplossingsrichting voor de LIB
problematiek.
3. De Raad om toestemming vragen om
dit wegingskader als basis te gebruiken
voor het Plan van Aanpak om de
blootstelling van inwoners van de
gemeente te beheersen en een
Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Taskforce leden waarin rollen en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
voor de dekkingsperiode van de
gekozen oplossingsrichting.
4. De raad te informeren over het
verdere proces om te komen tot het
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Plan van Aanpak en de
Samenwerkingsovereenkomst.
012

Informatienota raad Aanleg fietspad op
voormalige spoorbaan Mijdrecht - Wilnis.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren via
bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.
2. Wethouder Schuurs te machtigen
voor verzenden naar de raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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