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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 29
oktober 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 45

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 45

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 45

005

Mededelingen

Volgende week donderdag komen de
inwoners rondom de Pastoor van
Kannelaan bijeen. Volgende week
vrijdag is de opening van Pastoor
Kannelaan. Dit is afhankelijk van het
weer.
De nieuwe website is vandaag live
gegaan. Tijdens het persuur morgen en
de commissievergadering ABZ/F
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volgende week wordt hier aandacht aan
besteed.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij de Zilveren turfloop.
Zondag is wethouder Schuurs aanwezig
geweest bij twee uitvoeringen van KlinkKlaar georganiseerd in de dorpen
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Op
vijftien verschillende plekken zijn
uitvoeringen gegeven, muziek,
verhalen, gedichten. De dag is
afgesloten in de Janskerk.
Wethouder Hagen heeft aan de
keukentafel met een agrariër in gebied
Groot Wilnis Vinkeveen en met een
agrariër uit Wilnis gesproken over de
kansen en bedreigingen van de
duurzame energie transitie.
Woensdag 30 oktober heeft wethouder
Hagen gesproken met de Heer Bolland
van het inkoopbureau Utrecht West,
over de huidige inkoopprocedure en de
toekomstige samenwerking.
Wethouder Hagen heeft deelgenomen
aan het Regio overleg Sociaal Domein
Utrecht West.
Op maandag 4 november heeft
wethouder Hagen kennis gemaakt met
Veenenergie over het voorgenomen
initiatief.
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Wethouder Kroon is samen met de
Burgemeester aanwezig geweest bij de
opening van Zonnehuis Majella. Een
prachtig verzorgingscomplex voor
ouderen, midden in het dorp!
Wethouder Kroon heeft dinsdagavond
kennisgemaakt met de
volleybalvereniging S.V. Abcoude. Met
een damesteam en twee grote groepen
recreanten is het een hechte
vereniging.
Woensdagmiddag heeft Wethouder
Kroon een bezoek gebracht aan “The
KniteWith Stable”. Een onderneming in
Baambrugge die handelt in katoen,om
mensen bewust te maken over de
kledingindustrie en verkoopt ‘eerlijke
truien’ verkopen van Nederlandse
geiten en schapen.
Vrijdagmorgen heeft Wethouder Kroon
samen met Gijs van den Boomen (REP)
een ronde gemaakt op de fiets in onze
gemeente. Om wensen en knelpunten
te bespreken die belangrijk zijn voor
onze gemeente en dat deze in de
toekomstige visies goed worden
opgenomen.
Wethouder Kroon heeft vrijdagavond
Promofessionals gefeliciteerd namens
de gemeente met het 25 jarige bestaan
van de onderneming.
Zaterdagavond heeft Wethouder Kroon
samen met de ondernemers van WilnisDoet het licht bij de Plataan ontstoken.
Deze feestelijke activiteit werd omlijst
met muziek en was er gezelligheid op
het plein. Wethouder Kroon is blij, dat
ondernemers zich op deze manier
organiseren en is blij met de activiteiten
van Wilnis-Doet.
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Burgemeester Divendal en wethouder
Schuurs hebben een gesprek gehad
met wethouder mobiliteit van
Amsterdam, Sharon Dijksma, over de
raakvlakken tussen gemeenten en de
vervoersregio Amsterdam.

008

Collegebezoeken week 45 46

Woensdag 6 november
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de Bestuurlijke themasessie
Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen,
aanvang 15.00 uur in Utrecht.
Wethouder Kroon helpt mee met de
volleyballessen van de Willesspoort,
aanvang 10.00 uur in de Willisstee.
Wethouder Kroon neemt deel aan de
sponsorlunch van de Techniek
Driedaagse, aanvang 12.15 uur in
Mijdrecht.
Wethouder Kroon brengt een bezoek in
het kader van op bezoek bij de
sportclub aan zwemvereniging De
Ronde Venen, aanvang 19.30 uur in
Mijdrecht.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
werkconferentie SchuldenlabNL in het
bijzijn van HM Koningin Maxima,
aanvang 12.00 uur in Utrecht.
Donderdag 7 november

4

Burgemeester Divendal verricht de
prijsuitreiking bij de Techniek
Driedaagse, aanvang 19.30 uur in
Mijdrecht.
Zaterdag 9 november
Wethouder Schuurs is aanwezig bij de
Dag van de mantelzorg, aanvang 12.00
uur in Mijdrecht.
Dinsdag 12 november
Wethouder Hagen brengt een
werkbezoek aan het Centrum voor
Jeugd en Gezin, aanvang 15.00 uur in
Mijdrecht.
009

Maatwerkverantwoording GGD regio
Utrecht eerste halfjaar 2019
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de
Maatwerkverantwoording GGD regio
Utrecht eerste halfjaar 2019 en de
gewijzigde raadsinformatienota hierover
door te sturen naar de raad.

010

Onderzoek in het kader van artikel 213a
Gemeentewet met betrekking tot
(bouw)leges
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het
onderzoeksrapport omtrent de
doelmatigheid en doeltreffendheid van
(bouw)leges dat op grond van artikel
213a Gemeentewet heeft
plaatsgevonden;
2. In te stemmen met de aanbevelingen
uit het onderzoeksrapport en deze op te
volgen;
3. De raad door middel van bijgevoegde
gewijzigde informatienota te informeren
over het onderzoeksrapport.
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011

Terugkoppeling voorbereidende
bijeenkomst Omgevingswet (16 oktober
2019).
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
16 oktober jl in het kader van de
Omgevingswet.

012

Afhandeling raadstoezegging 132/19
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met
raadsinformatienota afhandeling
toezegging 132/19, inzake verbouwing
van de Albert Heijn aan de Passage 26.

013

Consultatie gemeenteraad over de
concept-prestatieafspraken met
GroenWest en Huurdersvereniging
Advies Ruimte

Het college besluit:
1 De informatienota en de conceptprestatieafspraken aan te bieden aan
de raad;
2 De raad in de gelegenheid te stellen
om tot en met 20 november 2019
aandachtspunten mee te geven voor de
prestatieafspraken met GroenWest en
Huurdersvereniging Weidelanden voor
2020.

014

Negatieve effecten van afwijkend
baanonderhoud Schiphol op gemeente
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Bijgevoegde gewijzigde brief aan
Royal Schiphol Group te versturen om
het ongenoegen van gemeente DRV
kenbaar te maken.
2. Wethouder Hagen voor het versturen
van de brief te mandateren.
3. De brieven ter kennisname aan de
raad toe te sturen.

015

Definitieve zienswijze concept
beoordelingskader en

Het college besluit:
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uitgangspuntennotie REP U10 en
Provincie Utrecht
Advies Ruimte

1 Op basis van de ingekomen
zienswijze van de raad de opgestelde
zienswijze REP U10 en brief provincie
ongewijzigd vast te stellen en te
versturen.
2 De raad per informatienota te
informeren en een reactie te geven op
de ingekomen zienswijze en vraag.

016

Situatie jeugdhulpaanbieder Dokter
Bosman
Advies Sociaal Domein

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

017

Burgemeester besluitenlijst week 45

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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