Vergadering B en W
DATUM

28/09/2021

TIJD

9:30 uur
kamer 3
Ruud Kleijnen
Laura van der Ven
volledig college

PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 21

De besluiten worden ongewijzigd

september 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 39

003

Mandatenlijst week 39

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 39

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon kijkt terug op een goede
informatie- en participatiebijeenkomst met
omwonenden van De Meijert locatie.
Wethouder Kroon kijkt terug op een goed
overleg met het bestuur van Senior
Sportief Actief. Zij spraken onder andere
over de activiteiten van de afgelopen jaren
en de gevolgen van het coronavirus.
Ingezet wordt voor het komende jaar op
televisie gymnastiek.
Wethouder Kroon bracht een werkbezoek
aan Alpla in Mijdrecht.Gesproken is over
eventuele uitbreiding werkgelegenheid en
duurzaamheid.
Wethouder Kroon heeft samen met de
voorzitter van VIB De Ronde Venen

deelgenomen aan de regionale
bijeenkomst van de bedrijventerreinen
binnen de U10. Wethouder Kroon kijkt
terug op een goede sessie.
Wethouder Kroon en wethouder Schuurs
hadden een constructief gesprek met het
bestuur van De Willisstee over de
activiteiten in de Willisstee.
Wethouder Kroon heeft deelgenomen aan
het webinar Regionale Veenweiden
strategie waarin onze gemeente een grote
rol / opgave heeft.
Wethouder Kroon heeft een papieren hart
overhandigd aan vier winkeliers in
Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen.
Het hart staat symbnool om vanuit de
gemeente aandacht te vestigen op lokale
winkeliers. Ondernemers geven het hart
weer aan elkaar door.
Wethouder Kroon heeft vriijdagavond de
nieuwe asfaltlaag van de skeelerbaan
geopend. bij IJsclub Baambrugge.
Wethouder Kroon wandelde
zaterdagochtend mee met de Eindloop
Nationale Diabetes Challenge.
Wethouder Schuurs nam deel aan het
netwerk zakenvrouwen. De bijeenkomst
vond plaats bij Atelier Lique’s Creations in
Vinkeveen en aansluitend maakten
aanwezigen een wandeling door
Vinkeveen.
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Wethouder Schuurs opende het
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Het informatiepunt helpt onder andere
ouderen met de digitale overheid.
Wethouder Schuurs heeft
zaterdagochtend, in het kader van de
Moederverwendag, de moeders
uitgezwaaid die een dag uit gingen. De
Moederverwendag zet moeders van
kinderen met een geestelijke of fysieke
handicap in het zonnetje.
Wethouder Schuurs heeft residentie Steun
en Toeverlaat officieel geopend.
Wethouder Van Uden kijkt terug op een
goed gesprek met Homan en Walraven.
Zij spraken onder andere over de motie
lokale inkoop.
Burgemeester Divendal woonde de
bijeenkomst bij ter gelegenheid van de
afronding van de eerste fase van de
herbestemming van Fort bij Nigtevegt.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 39 40

Donderdag 30 september
Burgemeester Divendal en wethouder
Schuurs nemen deel aan de excursie DB
en AB Stichtse Groenlanden, aanvang
14.30 uur in Vinkeveen.
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de Kennismaking 350 jarig jubileum van
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de Oude Hollandse Waterlinie, aanvang
12.30 uur in Vinkeveen.
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de presentatie samenwerking en veiligheid
(Stichtse Vecht en De Ronde Venen),
aanvang 10.30 uur op locatie Milk en
Meetings.
Wethouder Kroon is aanwezig bij de Kick
off oktober actief van Senior sportief actief,
hierbij zal de huldiging van Tim de Vries
plaatsvinden, aanvang 16.00 uur.
Vrijdag 1 oktober
Burgemeester Divendal en wethouder
Kroon zijn aanwezig op de
afscheidsrecept van bestuursleden van de
Voedselbank, aanvang 16.00 uur in
Mijdrecht.
Burgemeester Divendal neemt deel aan
de informele bijeenkomst leden en
ondersteuning kern/RBT COVID-19. Meer
dan 100 vergaderingen achter de rug, nu
afsluitende bijeenkomst, aanvang 12.15
uur in Maarssen.
Wethouder Schuurs neemt deel aan de
Bijeenkomst CIE PSI en CIE ZJO,
aanvang 12.00 uur in Utrecht.

Dinsdag 5 oktober
Het college brengt een bezoek aan de
besturen Dorpshuis en Dorpsraad van
Baambrugge, aanvang 9.30 uur.
Woensdag 6 oktober
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Wethouder Schuurs neemt deel aan de
bestuursconferentie GGDrU, aanvang
09.15 uur in Maarsbergen.
Wethouder van Uden brengt een bezoek
aan het dijkverbeteringsproject in
Baambrugge, aanvang 09.00 uur.
009

Informatienota college

010

Bespreken U10 29 september

011

SVn deelnemersovereenkomst
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Bijgevoegde gewijzigde
deelnemersovereenkomst met de Stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse Gemeenten (SVn) en de
daarbij behorende Annexen [1, 2 en 3] aan
te gaan.

012

Vertrek 2 leden en verschuiving van taken
binnen de Jongerenadviescommissie
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De heer T. Out per 1 augustus 2021
eervol te ontslaan als lid van de
Jongerenadviescommissie.
2. Mevrouw R. Boerlage per 1 augustus
eervol te ontslaan als lid van de
Jongerenadviescommissie.
3. Het college informeren over de nieuwe
functieverdeling binnen de
Jongerenadviescommissie
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013

Bestuurlijke reactie onderzoek
conceptrapport rekenkamercommissie
Dorpshuizen in de Ronde Venen.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. In te stemmen met de
voorgesteldegewijzigde brief op de
conceptrapportage aan de
rekenkamercommissie.

014

Benoemen van een openbare ruimte
straatnaam Ooievaar in Mijdrecht
Advies Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit:
1. De straatnaam Ooievaar in Mijdrecht
voor nieuwe appartementengebouw op de
Twistvlied locatie Mijdrecht vast te stellen
overeenkomstig de bijlage.

015

Raadsvoorstel Transitievisie Warmte 2021
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel Transitievisie Warmte
2021 aan te bieden aan de raad.

016

Beantwoording raadsvragen D66 inzake Fort Het college besluit:
bij Abcoude.
Advies Ruimte

017

Overeenkomst collectieve zorgverzekering
minima met Zorg en Zekerheid
Advies Sociaal Domein

1. De raad te informeren middels
bijgaande informatienota.

Het college besluit:
1. De Overeenkomst collectieve
ziektekostenverzekering gemeente De
Ronde Venen vast te stellen en te
ondertekenen door de burgemeester.
2. In te stemmen met de uitbreiding van de
aanvullende basisverzekering: de AVGemeente Basis voor minima.
3. Bijgaande informatienota raad naar de
raad door te geleiden.
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018

Addendum mandaat zelfstandigen regeling
Tozo De Ronde Venen
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Het addendum op het Mandaatbesluit
Gemeente De Ronde Venen
Zelfstandigenregelingen vast te stellen
conform voorliggend concept en te
ondertekenen door de burgemeester;
2. In te stemmen met het Plan van aanpak
Controle & Handhaving Tozo van de
gemeente Utrecht.
3. In te stemmen met het handelen door
de gemeente Utrecht conform dit plan bij
de uitvoering van het mandaat.

019

Nadere regels en beleidsregels jeugdhulp
De Ronde Venen 2021.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. De Nadere regels en beleidsregels
jeugdhulp De Ronde Venen 2021 vast te
stellen.
2. Het advies van het Participatieplatform
Sociaal Domein en Jongeren Advies
Commissie (JAC) voor kennisgeving aan
te nemen en hen per brief te informeren
over de wijze waarop het advies is
verwerkt.
3. Bijgesloten informatienota raad aan de
raad te versturen.

020

Vragen Seniorenpartij aanvragen QR-code.
Advies SD

Het college besluit:
1. Bijgaande informatienota aan de
raad te verzenden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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