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BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 30 juni
2020

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 28

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 28

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 28

005

Mededelingen

Het college blikt terug op een zeer
geslaagd werkbezoek van de
Gedeputeerde Staten van de Provincie
Utrecht. Er is stilgestaan bij het
bestemmingsplan Vinkeveense
Plassen, uitbreiding bedrijventerrein,
wonen en mobiliteit.
Wethouder Kroon heeft
woensdagmiddag een bedrijfsbezoek
gebracht aan Live Legends in Abcoude.
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Hierbij is gesproken met dhr. Omen
over de gevolgen van Covid-19 voor
zijn bedrijf. Aangeboden om te kijken of
we ondersteuning kunnen bieden bij het
aanvragen van ondersteuning.
Wethouder Kroon heeft het
‘samenwerkingsconvenant
Marickenland’ ondertekend, samen met
de gedeputeerde van de provincie
Utrecht met Staatsbosbeheer en het
Waterschap AGV.
Wethouder Kroon heeft wethouder
Hagen vervangen bij de bijeenkomst
van het Dagelijks Bestuur van de
ODRU.
Wethouder Schuurs heeft een overleg
gehad met wethouder Jan Hazen van
Uithoorn over de fietsaansluiting. Bij de
brug worden aan beide kanten
fietspaden aangelegd.
Wethouder Schuurs meldt dat de
Syntus flexbus mogelijk via Vinkeveen
gaat rijden. Volgende week wordt hier
meer over bekend.
Wethouder Schuurs meldt dat Greetje
de Haan gaat zingen bij de
verzorgingstehuizen.
Het college blikt terug op het afscheid
van raadslid Rudolf van Olden.
Wethouder Schuurs heeft overleg
gehad met Anita Oonk van het UWV
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over de toenemende werkloosheid en
de samenwerking met het regionaal
werkcentrum.
Wethouder Schuurs was aanwezig bij
de auditcommissie waar gesproken is
over het aanpassen van de ICTrapportage.
Wethouder Schuurs koppelt terug uit
het Dagelijks Bestuur van de Stichtse
Groenlanden (SGL) waarbij voorlopig is
ingestemd met het snelvaren. Aan de
raad worden wensen en bedekkingen
gevraagd.
Wethouder Hagen heeft het Bestuurlijk
Overleg Water (BOWA) voorgezeten.
Gesproken is over de continuering van
dit overleg en over de effecten van
droogte en wat de gemeenten hier
tegen kunnen doen.
De gemeentesecretaris koppelt terug uit
het gesprek met de provinciesecretaris.
Er is terug geblikt op het bezoek van
het college van gedeputeerde staten
afgelopen week aan onze gemeente.
Hierbij is onder andere gesproken over
mogelijke vervolgstappen voor het
bestemmingsplan Vinkeveense
Plassen.
De gemeentesecretaris stemt uiterlijk
morgen 12.00 uur tegen bij de VNG
raadpleging over het waarborgfonds
sociale woningbouw.
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week

009

Informatienota college

010

Raad informeren over de 'kerkenvisie' en
het actualiseren van het erfgoedregister.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren over
de 'kerkenvisie' met bijgevoegde
informatienota (met bijlage).
2. De gemeenteraad te informeren over
het actualiseren van het erfgoedregister
met bijgevoegde informatienota (met
bijlage).

011

Toezichtinformatie voor het
omgevingsrecht en de Archiefwet 1995 in
het kader van het interbestuurlijk toezicht
(IBT) over 2019
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de digitale
verzending van bijgevoegde brief aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie
Utrecht voor het aanleveren van de
toezichtinformatie voor het
omgevingsrecht en de Archiefwet over
2019 in het kader van het jaarlijkse
interbestuurlijk toezicht.
2. De gemeenteraad hierover te
informeren middels de bijgevoegde
raadsinformatienota.

012

Uitvoeringsplan GGZ in de Wijk
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het lokaal
uitvoeringsplan GGZ in de Wijk.
2. Bijgesloten gewijzigde informatienota
raad aan de raad te versturen.

4

013

Aangaan Intentieovereenkomst Fiets
U16/Provincie Utrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van
de intentieovereenkomst tussen de
U16-gemeenten en de provincie Utrecht
betreffende fietsinfrastructuurprojecten
op het regionale netwerk in de periode
2020-2023;
2. De raad te informeren middels
bijgevoegde gewijzigde Informatienota
raad.

014

Indienen van zienswijzen tegen OntwerpLuchtvaartnota 2020-2050 en OntwerpAanvullingsregeling geluid.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op
de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050,
conform de gewijzigde concept
zienswijzebrief;
2. In te stemmen met de zienswijze op
de Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid,
conform de concept zienswijzebrief;
3. De raad door middel van bijgaande
informatienota te informeren over de
ingediende zienswijzen.

015

Kerngegevens 2019 De Ronde Venen
van de GGD regio Utrecht
Advies Sociaal Domein

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

016

Bezuinigingen gemeenschappelijke
regelingen
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande brief
samen met andere deelnemende
Utrechtse gemeenten te versturen aan
de GR en waar aan wij deelnemen
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017

Raad informeren over het einde van de
samenwerking tussen ondernemers en
Natuurmonumenten op Fort Abcoude
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren met
bijgevoegde informatienota.

018

Ontwerp-jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 Recreatieschap Stichtse
Groenlanden
Advies Ruimte

Het college besluit:
1 In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatienota met betrekking tot
de ontwerp-jaarrekening 2019 en
ontwerp-begroting 2021 Recreatieschap
Stichtse Groenlanden.

19

Burgemeester besluitenlijst week 28

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2020
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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