Vergadering B en W
DATUM

11/01/2022

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 21

De besluiten worden ongewijzigd

december 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 02

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 02

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 02

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon deelt mee dat gisteren
is gestart met de sloop van de
Twistvliedschool.
Wethouder van Uden nam deze week deel
aan het bestuurlijk overleg ODRU inzake
schriftelijke vragen van ChristenUnie-SGP
en CDA over Grondtransporten Bovendijk
Wilnis.
Bij de situatie Grondtransporten Bovendijk
Wilnis zijn meerdere portefeuillehouders
betrokken. Vandaag is besloten dat
wethouder Van Uden als coördinerend
wethouder optreedt.
Gemeentesecretaris Kleijnen nam gisteren
deel aan de Bijeenkomst

gemeentesecretarissen gezamenlijke
preparatie opvang vluchtelingen.
Burgemeester Divendal maakt deze week
de nieuwe kinderburgemeesters bekend
die uit de selectie naar voren zijn
gekomen.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 02 03

Woensdag 12 januari
Burgemeester Divendal en de wethouders
Kroon en Schuurs zijn aanwezig bij
Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de
Koning provincie Utrecht, Hans Oosters,
16.00 uur digitaal.
Vrijdag 14 januari
Wethouder Schuur is aanwezig bij
Presentatie rapport Inko-men verdeeld,
trends 1977-2019 van Universiteit Leiden/CBS, 13.00 uur digitaal.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Driehuisschool in Mijdrecht in
voorbereiding op het Integraal
huisvestingsplan, 10.30 uur.
Maandag 17 januar
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de school Vlinderbos in Wilnis in
voorbereiding op het Integraal
huisvestingsplan, 15.30 uur.
Dinsdag 18 januari
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan basisschool De Fontein in Mijdrecht
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in voorbereiding op het Integraal
huisvestingsplan, 14.00 uur.
Wethouder Van Uden brengt een bezoek
aan de Antoniusschool in De Hoef in
voorbereiding op het Integraal
huisvestingsplan, 15.30 uur.
Woensdag 19 januari
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
voorstelling Vier van de dansers uit het
Kunstmenu voor groep 3-4 van Kunst
Centraal, 10.00 uur in Mijdrecht.

009

Informatienota college Inkoopplan 2022

010

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Het college besluit:
De Hoef Westzijde 33 in De Hoef

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te

Advies Ruimte

verklaren.
2. Het aangevoerde bezwaar ongegrond
te verklaren;
3. De opgelegde last onder dwangsom in
stand te laten, onder herstel van diverse
motiveringsgebreken.

011

Beantwoording raadsvragen CDA over

Het college besluit:

verkeersveiligheid bij scholen

1. In te stemmen met de beantwoording

Advies Ruimte

van de raadsvragen van het CDA over
verkeersveiligheid bij scholen met
bijgevoegde Informatienota Raad.

012

Beantwoording raadsvragen fractie

Het college besluit:

PvdA/GroenLinks over de uitbraak van

1. De raadsvragen fractie

vogelgriep in De Ronde Venen.

PvdA/GroenLinks over de uitbraak van

Advies Concernstaf

vogelgriep in De Ronde Venen te
beantwoorden zoals deze zijn verwoord in
bijgevoegde Informatienota Raad.
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013

Uitkomsten decembercirculaire

Het college besluit:

gemeentefonds 2021

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van

Advies Concernstaf

de decembercirculaire gemeentefonds
2021.
2. De raad te informeren via een
informatienota.

014

Tweede wijziging Richtlijn voor uitbreiding

Het college besluit:

terrassen horeca in openbaar gebied

1, De tweede wijziging Richtlijn voor

vanwege COVID-19 maatregelen en

uitbreiding terrassen horeca in openbaar

gedoogbeschikkingen tijdelijke uitbreiding

gebied vanwege COVID-19 maatregelen

terrassen.

vast te stellen.

Advies Concernstaf

2. De gedoogbeschikkingen uitbreiding
terrassen te verlengen tot 1 november
2022.
3. De raad te informeren via bijgevoegde
informatienota.
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015

Extra Algemene Leden Vergadering (ALV)

Het college besluit:

VNG 13 januari 2022

1. Kennis te nemen van het Jaarplan

Advies Concernstaf

2022;
2. Kennis te nemen van de reactie van
VNG op het regeerakkoord;
3. In te stemmen met de VNG-resolutie
over de Hervormingsagenda jeugd (zie
bijlage 1);
4. In te stemmen met de VNG-resolutie
over de herijking gemeentefonds (zie
bijlage 1);
5. Kennis te nemen van de
verantwoording uitvoering moties ALV,
inclusief stand van zaken lopende
trajecten;
6. In te stemmen met de adviezen bij de
moties, zoals genoemd in bijlage 1;
7. Burgemeester Divendal te mandateren
om namens het college te stemmen over
de bovengenoemde onderwerpen bij de
ALV van de VNG op 13 januari 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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