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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 12
november 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 47

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 47

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 47

005

Mededelingen

Wethouder Kroon heeft kennisgemaakt
met de ontwikkelaars van Maricken fase
2, namelijk Blauwhoed en BPD
Ontwikkeling.
Donderdagochtend heeft wethouder
Kroon kennisgemaakt met de nieuwe
uitbaters van de Willestee.
Wethouder Kroon meldt dat hij een
rekensessie heeft gehad met
GroenWest. Hier is het gesprek
gevoerd over waarom er soms wel of
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niet geïnvesteerd wordt door de
woningcorporatie GroenWest.
Wethouder Kroon is woensdagmorgen
en vrijdagmorgen aanwezig geweest bij
het bestuurlijke overleg met de
provincie over de omgevingswet.
Wethouder Kroon kijkt terug op
geslaagde “Dag van de ondernemer”.
Deze dag is mede georganiseerd door
de ondernemersverenigingen. Mooi om
te zien dat veel mensen betrokken
waren om deze dag tot een succes te
maken.
Wethouder Kroon heeft kennismaking
gehad met dhr. Van Rijn, bestuurder
van het Waterschap Amstel, Vecht en
Gooi. Hierbij is gesproken over
bodemdaling, waterpeil, vaarroutes,
dijkverbeteringen en onderlinge
communicatie.
Wethouder Kroon heeft
kennismakingsgesprek gehad met de
Bibliotheek (Erik de Haan) en TympaanDe Baat (Mieke Telder). Hierbij is
gesproken over toekomst van
dorpshuizen en welke functies zij
eventueel zouden kunnen vervullen.
Wethouder Schuurs is op bezoek
geweest bij Maria-Oord en heeft
gesproken met de locatiemanager over
respijtzorg.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit
het bestuurlijk overleg met het
routebureau. Het routebureau is een
onderdeel van het Recreatieschap
Midden-Nederland die zich bezig houdt
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met wandel, fiets en vaarroutes en de
toeristische opstappunten.
Wethouder Schuurs is aanwezig
geweest bij een bestuurlijk overleg van
de VNG met de staatssecretaris over de
evaluatie van de participatiewet.
Maandag is wethouder Schuurs
aanwezig geweest bij de “Groene hart
toerisme dag” in Woerden.
Wethouder Hagen heeft een
werkbezoek gebracht aan centrum
Jeugd en Gezin, waar een presentatie
werd gegeven over de samenwerking
tussen verschillende partners en over
voorzieningen als sociale
vaardigheidheidstrainingen, trainingen
van Ouders Lokaal, de proeftuin van de
GGD en het scheidingscafé.
Wethouder Hagen nam deel aan een
bestuurlijk overleg met de minister van
I&W Cora van Nieuwenhuizen over de
effecten van Schiphol op het
buitengebied. Aansluitend was zij
toehoorder van het gesprek met twaalf
inwoners uit het Cluster Groene Hart en
Cluster Zuid West.
Wethouder Hagen heeft het startschot
gegeven voor het herstellen van het
Burgemeester Haitsmapark, dat
aangepakt wordt na overleg met
aanwonenden en onder meer een
natuur speeltuin krijgt. De wens is dat
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op een dag Sinterklaas daar weer aan
komt en de kinderen weer rondjes
kunnen schaatsten onder de bruggen
door.
Speciaal voor aanwonenden en de
inwoners van Wilnis heeft wethouder
Hagen de Pastoor Kannelaan op
donderdagavond opengesteld, onder
het genot van een kopje soep en warme
chocomelk. De Pastoor Kannelaan is
voorzien een nieuwe fundering, brede
fietsstroken, van led-verlichting, klimaat
adaptieve maatregelen en komende
week voorzien van vaste planten en
een verscheidenheid van bomen.
Wethouder Kroon was ook aanwezig bij
de opening. Zaterdag 16 november is
de laan weer opengesteld voor verkeer.
Wethouder Hagen heeft inmiddels
gesproken met de fracties van VVD,
CDA, D66 en Groen Links over het
uitvoeringsplan grondstoffen en afval
dat begin volgend jaar naar de raad
gaat. Komende week spreekt ze de
andere fracties.
Wethouder Hagen heeft plaatsgenomen
in het Klant Contact Centrum om een
telefoondienst mee te draaien achter de
balie van het gemeentehuis om zich
een beeld te vormen over de
dienstverlening en mogelijke
verbeteringen daarin.
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Het college kijkt met plezier terug op de
enthousiast georganiseerde De Ronde
Venen marathon, waar veel vrijwilligers
zich voor hebben ingezet.
De burgemeester meldt dat drie
sinterklaasintochten in De Ronde
Venen goed zijn verlopen en goed zijn
bezocht.
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Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Dinsdag heeft wethouder Kroon een
gesprek gehad met de
programmamanager woondeal van de
U10/U16 over wat zij kunnen betekenen
met betrekking tot versnellingslocaties.
Wethouder Kroon heeft gesproken over
gebiedsuitwerking U10 waarbij
gedeputeerde Van Essen van de
provincie Utrecht aanwezig was. Het
gesprek is onder andere gegaan over
de rode contouren en wonen en
werken.

008

Collegebezoeken week 47 48

Woensdag 20 november
Burgemeester Divendal brengt een
felicitatiebezoek aan echtpaar
Oudshoorn-Homan t.g.v. het 60 jarig
huwelijksjubileum, aanvang 15.30 uur in
Mijdrecht.
Wethouder Kroon verricht de opening
van Techlab OBS Twister, aanvang
8.30 uur in Mijdrecht.
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Donderdag 21 november
Burgemeester Divendal geeft een high
tea voor de 50 jarige
huwelijksjubilarissen, aanvang 16.00
uur in de raadzaal.
Wethouder Kroon neemt deel aan het
Nationaal congres Bodemdaling,
aanvang 10.30 uur in Groenekan.
Wethouder Hagen brengt een bezoek
aan basisschool de Pijlstaart voor de
overhandiging van het lespakket voor
de kinderraad, aanvang 09.00 uur in
Vinkeveen.
Vrijdag 22 november
Burgemeester Divendal neemt deel aan
het Najaarscongres van de VNG
afdeling Utrecht, aanvang 09.00 uur in
Nieuwegein.
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de Bestuurlijke bijeenkomst Pact van
Ruigenhoek, 14.30 uur in Utrecht
Wethouder Kroon ontvangt Sint
Nicolaas in de Amstelhoek, aanvang
18.45 uur.
Zaterdag 23 november
Burgemeester Divendal ontvangt Sint
Nicolaas in Baambrugge, aanvang
12.00 uur.
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Burgemeester Divendal ontvangt Sint
Nicolaas in Abcoude, aanvang 14.30
uur.
Wethouder Kroon neemt deel aan de
Ontwikkeling van een strategische
agenda voor het Groene Hart, 17.30 uur
in Boskoop.
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Uitbreiding Parkeerterrein Rondweg in
Mijdrecht
Advies Ruimte

010

Algemene Ledenvergadering Vergadering Het college besluit:
VNG d.d. vrijdag 29 november 2019
1. In te stemmen met de door het VNGAdvies Concernstaf
bestuur via de agenda gedane
voorstellen, te weten
a. Het goedkeuren van de notulen van
de algemene ledenvergadering van 5
juni 2019.
b. De verantwoording uitvoering moties
van de Algemene Ledenvergadering
van 5 juni 2019, met uitzondering van
Klimaatakkoord.
c. Vaststellen voorstel klimaatakkoord
en daarbij twee moties over het
klimaatakkoord af te doen.
d. Raamovereenkomst verpakkingen
akkoord te gaan met het pakket aan
nieuwe afspraken voor de inzameling
tot verwerking van huishoudelijk
verpakkingsafval en de opgestelde
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Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde
ontwerp van de uitbreiding van het
parkeerterrein van de Rondweg in
Mijdrecht.
2. In te stemmen met de bijgevoegde
informatienota aan de raad over dit
onderwerp.

conceptovereenkomst tussen het
Afvalfonds Verpakkingen en de VNG.
e. Het vaststellen van het jaarplan GGU
f. Het vaststellen van de 5 principes
Digitale Samenleving
g. Met de invulling vacatures VNGbestuur en commissies.
h. Statutenwijziging Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren.
i. Arbeidsvoorwaarden onderkant
arbeidsmarkt.
2. Kennis te nemen van
a. De mededeling over de stand van
zaken interbestuurlijke samenwerking
(IBP) en oprichting
werkgeversorganisatie
gemeenteschappelijke regelingen.
b. Het jaarverslag Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering 2020.
c. VNG agenda 2020, inclusief
prioriteiten GUU en verkenning
verbreding GGU, verkenning beheer
GGU en Transitiestrategie common
ground
3. Burgemeester Divendal te
mandateren om namens het college te
stemmen over de bovengenoemde
onderwerpen bij de Algemene
Ledenvergadering Vergadering VNG
d.d. vrijdag 29 november 2019.
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Beantwoording schriftelijke vragen Lijst 8
Kernen
Advies Sociaal Domein
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Het college besluit:
1. De vragen van Lijst 8 Kernen middels
bijgevoegde gewijzigde informatienota
raad te beantwoorden.
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Aanvulling Samenwerkingsovereenkomst Het college besluit:
(SOK) Het Sporthuis Abcoude
1. In te stemmen met bijgaande
Advies Ruimte
Afsprakenbrief.

013

Evaluatie pilot beweegtoestellen
Baambrugge
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met de informatienota
aan de raad.

014

Vaststellen tarieven reisdocumenten,
Nederlandse identiteitskaart en
rijbewijzen als onderdeel van
legesverordening 2020
Advies Dienstverlening

Het college besluit:
De legesverordening 2020 met de voor
2020 voorgestelde tarieven voor
reisdocumenten, Nederlandse
identiteitskaart en rijbewijzen:
1. Ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aan te bieden.

015

Brief met besluit op voorstellen van de
heer Van D. voor het wijzigen van
verkeerssituaties in Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgaande brief
om de voorstellen die de heer Van D.
heeft gestuurd aan de gemeente af te
wijzen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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