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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 3
december 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 50

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 50

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 50

005

Mededelingen

Wethouder Kroon was dinsdagmiddag
aanwezig bij de telling van de uitkomst
van de BIZ-stemming samen met het
Shopping Mijdrecht bestuur. Uit de
stemming blijkt dat 76% van de
stemmen positief was voor een nieuwe
BIZ-periode.
Wethouder Kroon heeft meegedaan
met Sporten voor mensen met
beperking. Deze mensen wonen bij
Reinaerde De Merenhof in Abcoude.
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Wethouder Kroon bracht
woensdagmiddag een bedrijfsbezoek
aan Jachthaven Bon. Hierbij gekeken
naar recreatie, aantrekkelijkheid van de
gemeente, natuurontwikkeling en
duurzaamheid.
Wethouder Schuurs maakte kennis met
vertegenwoordigers van het Cultuurhuis
en het theater Abcoude, waarin onder
andere gesproken is over
onduidelijkheden met betrekking tot
verantwoordelijkheden bij hun
gebouwen.
Wethouder Schuurs overhandigde het
certificaat Dementievriendelijk aan mw.
Jordan van Apotheek Mijdrecht.
Wethouder Schuurs verrichte de
openingshandeling van Dagbeleving
gevestigd in het voormalige
verpleeghuis Gerardus Majella.
Wethouder Hagen heeft haar rondje
langs de fracties vervolgd om te
spreken over het uitvoeringsplan afval.
Gesproken is met de fractie van Lijst 8
kernen.
Burgemeester Divendal heeft de nieuwe
Commissaris van de Koning in NoordHolland, de heer Arthur van Dijk,
geïnformeerd over belangrijke
onderwerpen binnen De Ronde Venen
die een samenhang hebben met de
provincie Noord-Holland. Bijvoorbeeld,
Stelling van Amsterdam, Schiphol, regio
arbeidsmarktbeleid, mobiliteit
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(Vervoersregio), economie en de
ontwikkelingen in de zuidvleugel van de
Metropoolregio Amsterdam.
Burgemeester Divendal heeft met de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
gesproken over de gewenste voortgang
van de ontwikkelingen bij de forten.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Kroon nam deel aan de
bestuurlijke werksessie in het kader van
het Regionaal Economisch Programma
van de U10.
Wethouder Schuurs nam deel aan het
bestuurlijk overleg van de VNG
Commissie Participatie,
Schuldhulpverlening & Integratie.
Tijdens het overleg van de M50
(voorheen platform middelgrote
gemeenten) heeft burgemeester
Divendal met de directeur van de
directie Veiligheid en Bestuur van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid
onder meer gesproken over de
bureaucratische druk op het
veiligheidsdossier bij gemeenten.
In een overleg met de burgemeesters
uit het Amstel- Meerlanden overleg
heeft burgemeester Divendal informatie
verstrekt over belangrijke
ontwikkelingen in Amstelveen die een
impact hebben in de regio:
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Amstelveenlijn, Stadshart en
verbreding/overkluizing A9.
008

Collegebezoeken week 50 51

Woensdag 11 december
Burgemeester Divendal brengt een
bezoek aan de 100 jarige mevrouw
Ligthart-Kuipers, 13.00 uur Vinkeveen.
Vrijdag 13 december
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de bestuursvergadering VNG Utrecht,
aanvang 12.00 uur.
Zaterdag 14 december
Wethouder Kroon brengt een bezoek
i.h.k.v. “op bezoek bij de sportclub” aan
ijsclub Nooit Gedacht, aanvang 16.30
uur Jaap Edenbaan.
Zondag 15 december
Wethouder Schuurs verricht de
aankondiging voor de samenzang in de
Wintertuin, aanvang 16.45 uur
Abcoude.
Maandag 16 december
Burgemeester Divendal brengt een
felicitatiebezoek aan het echtpaar
Elbajgouri-Azriouil ter gelegenheid van
het 65 jarig huwelijksjubileum, aanvang
12.30 uur in Mijdrecht.
Burgemeester Divendal is gastheer bij
de Naturalisatiebijeenkomst, aanvang
16.30 uur in de raadzaal.
Dinsdag 17 december
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Burgemeester Divendal brengt een
felicitatiebezoek aan het echtpaar
Akkermans-van Noije t.g.v. 60 jarig
huwelijksjubileum, 14.45 uur in
Mijdrecht.
Woensdag 18 december
Wethouder Kroon brengt een bezoek
i.h.k.v. “op bezoek bij de sportclub” aan
sportvereniging S.V. Hertha voetbal,
aanvang 19.00 uur in Vinkeveen.
009

Informatienota college
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Raadsinformatienota
Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi
Veenweide
Advies Sociaal Domein
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Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2021 Het college besluit:
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
1. Kennis te nemen van de Kadernota
Advies Concernstaf
2021 VRU
2. Vast te stellen dat de kadernota 2021
mede op basis van de aanvullende
informatie voldoende is onderbouwd.
3. Dit door middel van bijgaand voorstel
aan de raad voor te leggen.
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Voorwaarden tijdelijk gebruik Kees
Bonzaal voor bewegingsonderwijs
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde
voorwaarden voor tijdelijk gebruik van
de Kees Bonzaal Abcoude.

13

Raadsinformatienota Terugkoppeling
voorbereidende bijeenkomst

Het college besluit:

5

Het college besluit:
1. De gemeenteraad middels
bijgevoegde informatienota raad te
informeren over het
klanttevredenheidsonderzoek voorjaar
2019

Omgevingswet (20 november 2019),
inclusief afhandeling toezegging 146/19
Advies Ruimte

1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
20 november jl in het kader van de
Omgevingswet.

14

Prestatieafspraken met GroenWest en
huurdersvereniging Weidelanden voor
2020
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de
prestatieafspraken.

15

Raadsinformatienota beantwoording
schriftelijke vragen CDA fractie over
Generatieproof en Rookvrij spelen
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De bijgevoegde gewijzigde
informatienota ter kennis te brengen
van de gemeenteraad.
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Gladheidsbestrijdingsplan 2020 tm 2023
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. Het Gladheidsbestrijdingsplan 2020
tm 2023 vast te stellen
2. De raad te informeren middels
bijgevoegde informatienota
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Raadsinformatienota over
begrotingswijzigingen AVU 2 2010 en 1
2020
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgevoegde
informatienota te informeren over de 2e
begrotingswijziging 2019 en 1e
begrotingswijziging 2020 en de daarbij
horende kostenstijgingen.
2. Een zienswijze in te dienen op
begrotingswijziging 2-2019 en 1-2020
met betrekking tot de kostenstijging
PMD.
3. In te stemmen met de bijgevoegde
conceptbrief aan de AVU.
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Vertraagde aanlevering P&C stukken
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het college besluit:

6

Advies Ruimte

1. In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatienota met betrekking tot
de vertraagde aanlevering van de P&C
stukken van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden.

19

Raadsinformatienota Standpunten
Toekomst N201
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De standpunten en aandachtspunten
in bijgevoegde informatienota met
betrekking tot de toekomst van de N201
vast te stellen;
2. Bijgevoegde informatienota naar de
raad te zenden.
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Burgemeester besluitenlijst week 50

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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