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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 10
maart 2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 12

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 12

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 12

005

Mededelingen

Het college blikt terug op de goede
dorpsbijeenkomst in De Hoef.
Het college kijkt terug op het
goedbezochte afscheid van de bode
Jos Roeleveld.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan de werkgroep van de SER over
werkende armen. Er is een concept
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rapport, in mei is het waarschijnlijk
definitief met analyses en voorstellen.
Wethouder Schuurs heeft deelgenomen
aan een busrit die door Syntus was
georganiseerd voor raadsleden,
provincie en pers om de knelpunten in
de route te ervaren. Op basis hiervan
zal gekeken worden wat er aan gedaan
kan worden (deel kan wel, deel kan
niet).
Wethouder Hagen heeft het Bestuurlijk
overleg Jonge Kind voorgezeten. Waar
onder meer gesproken is met de
besturen van het primair onderwijs in
De Ronde Venen over preventieve
voorzieningen voor jeugd(zorg) en
onderwijs.
Wethouder Hagen heeft een bestuurlijk
overleg gehad met de wethouder ten
Hagen (Montfoort), Bekker (IJsselstein)
en Klomps (Stichtse Vecht) over de
overdracht van de bouwtaken naar de
ODRU.
Wethouder Hagen heeft kennisgemaakt
met Arnoud van Vliet, relatiemanager
van de ODRU.
Wethouder Hagen heeft het BOWA
overleg voorgezeten met de
bestuurders van de drinkwaterbedrijven,
de wethouders van het AGV gebied. In
deze vergadering is beslist een
doorstart te maken met het BOWA en
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daarvoor een toekomstbestendig
voorstel vast te stellen in juli 2020.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Schuurs en burgemeester
Divenval hebben deelgenomen aan het
Algemeen Bestuur Stichtse
Groenlanden, gezamenlijk met het
Algemeen Bestuur LSD waarin de
plannen voor het onderzoek naar de
toekomst zijn vastgesteld.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het Regionale Energie Strategie
overleg van de U16. Waarin het
bod(van het aantal op te wekken
duurzame energie binnen de zestien
gemeenten) dat de gemeenten
gezamenlijk indienen bij het Rijk, is
besproken.

008

Collegebezoeken week 12 13

009

Informatienota college

10

Plan van Aanpak Japanse duizendknoop
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte
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Het college besluit:
1. In te stemmen met het Plan van
Aanpak Japanse duizendknoop en de
kosten van € 35.000 op te nemen in de
1e bestuursrapportage 2020.
2. In te stemmen met de informatienota
‘Plan van Aanpak Japanse
duizendknoop’ en deze te sturen naar
de raad.

11

Beantwoording schriftelijke vragen fractie
ChristenUnie-SGP over reclame in
bushokjes
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De vragen met betrekking tot reclame
van SecondLove in bushokjes, te
beantwoorden met de meegezonden
gewijzigde informatienota raad.

12

Toetsingskader hergebruik PFAS1
houdende grond
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Voor grondverzet de
achtergrondgehalten voor PFAS te
hanteren, zoals geadviseerd in het
rapport Achtergrondgehalte PFAS
provincie Utrecht van 18 december
2019, i.p.v. de normen uit het Tijdelijk
handelingskader van het ministerie van
I&W.
2. In te stemmen met de gewijzigde
raadsinformatienota Handelingskader
PFAS deze vervolgens te versturen
naar de raad.

13

Afsprakenkader maatschappelijke opvang
en beschermd wonen 2020-2022 Utrecht
West
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het
Afsprakenkader maatschappelijke
opvang en beschermd wonen 20202022 Utrecht West.

14

Plan RMN in transitie
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het plan “RMN
in transitie”;
2. In te stemmen met het informeren
van de raad middels bijgevoegde
raadsinformatienota over het plan ‘RMN
in transitie’.
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15

Aanwijzing IG&J an William
Schrikkerstichting
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgevoegde informatienota raad aan
de raad door te geleiden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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