Vergadering B en W
DATUM

21/12/2021

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 14

De besluiten worden gewijzigd

december 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 51

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 51

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 51

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Kroon heeft met GroenWest
en huurdersvereniging Weidelanden
gesproken over de meerjarige
prestatieafspraken. Dit gesprek was
inclusief een kennismaking met de nieuwe
directeur-bestuurder van GroenWest.
Wethouder Schuurs heeft een werkbezoek
gebracht aan een vaccinatie locatie in
Mijdrecht.
Wethouder Van Uden kijkt terug op een
positief overleg met Tympaan De Baat,
Wilnis Klopt, Stichting dorpshuis Wilnis,
exploitant Willestee, Red de bieb en de
bibliotheek. Deelnemers spraken over de

plannen om meer functies te integreren en
op welke wijze dit vorm kan krijgen.
Wethouder Van Uden had een afspraak
met DBI, het bedrijf dat de opdracht
uitvoert voor het chippen van de
containers. In de tweede ronde loopt alles
op schema, waarschijnlijk blijft nog
ongeveer 5% van de huishouders over
voor de derde ronde.
Wethouder Van Uden heeft gesproken
met de Energieke Ronde Veners. Zij
spraken af dat De Energieke Rondeveners
de gelegenheid krijgen inbreng te geven
op het uitvoeringsplan circulaire economie.
Hierdoor volgt dit plan in januari.

006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 51 52

009

Informatienota college

010

Beslissing op bezwaarschriften

Het college besluit:

omgevingsvergunning Dijkverbetering

1. de bezwaren van:

Baambrugge Dorpskern Baambrugge

- de heer P. Van der M., voor zover gericht

deeltraject A en deeltraject B

tegen de omgevingsvergunning voor

Advies Ruimte

deeltraject A en
- de heer A. W voor zover gericht tegen de
omgevingsvergunning voor deeltraject B
niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren van:
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- de heer M. M inzake de
omgevingsvergunningen voor deeltraject A
en B,
- de Vereniging Dorpsbelangen
Baambrugge inzake de
omgevingsvergunningen voor deeltraject A
en B,
- de heer E. van E en mevrouw J. Van E
inzake de omgevingsvergunning
deeltraject B,
- de heer A. W inzake de
omgevingsvergunning voor deeltraject A
en
- de heer P. van der Mt inzake de
omgevingsvergunning voor deeltraject B
ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. het besluit van 12 september 2019 om
omgevingsvergunning te verlenen voor de
Dijkverbetering Dorpskern nabij de
Dorpsstraat, traject A te Baambrugge te
herroepen en
het besluit van 12 september 2019 om
omgevingsgvergunning te verlenen voor
de Dijkverbetering Dorpskern nabij de
Kleiweg, traject B te Baambrugge te
herroepen;
4. omgevingsvergunning te verlenen voor
de Dijkverbetering Dorpskern nabij de
Dorpsstraat, traject A te Baambrugge en
omgevingsvergunning te verlenen voor de
Dijkverbetering Dorpskern nabij de
Kleiweg, traject B te Baambrugge;
5. aan M. M en aan de heer E. van E en
mevrouw J. van E op grond van artikel
7:15, tweede lid Awb een
proceskostenvergoeding toe te kennen
van € 1.050,-.
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011

012

Beantwoording raadsvragen van de VVD

Het college besluit:

over de Marickenlaan in Wilnis.

1. Akkoord te gaan met het verzenden van

Advies Ruimte

de Raadsinformatienota.

Verlenging Intentieverklaring Leader Weidse Het college besluit:
Veenweiden

1. De intentieverklaring tot deelname aan

Advies Ruimte

LEADER Weidse Veenweiden met 1 jaar
te verlengen (tot en met 31 december
2022)
2. Per Leader-project te kijken of de
gemeente dat project kan en wil cofinancieren
3. Dit besluit met een brief te melden aan
de aanjaaggroep Leader Weidse
Veenweiden.

013

Nieuwe beslissing op bezwaarschrift

Het college besluit:

vergroten tuinhuis en bouwen steiger op een 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te
legakker

verklaren

Advies Ruimte

2. Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond
te verklaren en het besluit van 9 januari
2019 aangepast in stand te laten
3. De begunstigingstermijn vast te stellen
op 1 maart 2022

014

Samenwerkingsovereenkomst openbare

Het college besluit:

basisschool Twister

1. In te stemmen met de

Advies Ruimte

samenwerkingsovereenkomst.
2. Wethouder van Uden te mandateren de
tekst nadien op details aan te passen.

015

Onderwijs huisvestingsprogramma en -

Het college besluit:

overzicht 2022

1. Het Onderwijs Huisvestingsprogramma

Advies Ruimte

en –overzicht 2022 vast te stellen.
2. € 2.002 beschikbaar stellen voor de
huisvestingsvoorziening Huur sportvel. en
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voor voortgezet onderwijs VeenLanden
College.
3. € 14.890 beschikbaar te stellen voor
eerste inrichting meubilair en
onderwijsleerpakket voor de pc
basisschool Schakel te Vinkeveen.
4. € 12.459 beschikbaar te stellen voor
Vervanging meubilair en leer- en
hulpmiddelen van de gemeentelijke
gymzalen De Brug en De Eendracht te
Mijdrecht.
5. De kosten van 2 en 4 op te vangen
binnen de budget van
onderwijshuisvesting.
6. De kosten van 3 te betrekken bij de
eerste bestuursrapportage 2022.
016

Samenwerkingsovereenkomst scholen

Het college besluit:

Vinkeveen

1. In te stemmen met de

Advies Ruimte

samenwerkingsovereenkomst.
2. Wethouder van Uden te mandateren de
tekst nadien op details aan te passen.

017

Brief aan IJsclub Nooit Gedacht in reactie op Het college besluit:
een brief d.d. 18 november 2021 van de

1. In te stemmen met een reactie richting

ijsclub aan het college.

IJsclub Nooit gedacht middels bijgaande

Advies Ruimte

gewijzigde brief en notitie.
2. Wethouder Kroon te mandateren de
brief aan te passen.

018

Opdrachtverlening voor uitvoering van het

Het college besluit:

vervolgproces in de zoekgebieden voor

1. Bestek 0052359/RU-VI&AD, ‘uitvraag

zonnevelden

gebiedscoördinator zoekgebieden

Advies Ruimte

zonnevelden’ op te dragen aan RHO
adviseurs, gevestigd te Rotterdam voor
een bedrag van €114.800,- exclusief BTW.

019

Normenkader rechtmatigheid 2021

Het college besluit:

Advies Concernstaf
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1. Het normenkader rechtmatigheid 2021
vast te stellen
2. De gemeenteraad te informeren over
het normenkader rechtmatigheid 2021
020

Parkeerregulerende maatregelen Station

Het college besluit:

Abcoude (toezegging nr. 215/20)

1. In te stemmen met de reactie op de op

Advies Ruimte

het conceptverkeersbesluit ingediende
zienswijzen voor parkeerregulerende
maatregelen bij Station Abcoude, zoals
opgenomen in het bijgevoegde overzicht;
2. In te stemmen met het bijgevoegde
definitieve verkeersbesluit voor het nemen
van parkeerregulerende maatregelen bij
Station Abcoude;
3. Vast te stellen de (bijgevoegde)
Beleidsregels voor het verlenen van een
ontheffing voor het verplichte gebruik van
een parkeerschijf in Parkeerschijfzone
Station Abcoude;
4. In te stemmen met het informeren van
de raad met bijgevoegde Infonota raad
(toezegging nr. 215/20).

021

Raadsvragen Seniorenpartij over rotonde

Het college besluit:

Dukaton/Rondweg/Hofland in Mijdrecht

1. In te stemmen met de gewijzigde

Advies Ruimte

beantwoording van de raadsvragen van de
Seniorenpartij over de rotonde
Dukaton/Rondweg/Hofland in Mijdrecht.
Inleiding

022

Inspraakreactie OV-concessie

Het college besluit:

Advies Ruimte

1. In te stemmen met de bijgaande
gewijzigde inspraakreactie in het kader
van de aanbesteding van de OVconcessie door de Provincie Utrecht.
2. Wethouder Schuurs te mandateren de
brief aan te passen.
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023

Tijdpad dorpshuizen

Het college besluit:

Advies Sociaal Domein

1. De gewijzigde raadsinformatienota
Tijdpad dorpshuizen te versturen naar de
raad.

024

Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao

Het college besluit:

SGO 2021 - 2022

1. In te stemmen met de afspraken uit het

Advies Dienstverlening

principeakkoord Cao Gemeenten over:
a. Loon en looptijd
b. Thuiswerken
c. Harmonisatie verlof
d. Ouderschapsverlof.
2. Niet in te stemmen met de afspraken
over verlof sparen (en dit op te nemen op
het reactieformulier)
3. Kennis te nemen van de afspraken over
bovenwettelijke sociale zekerheid,
financiering A&O fonds en correcties caotekst.

025

Algemeen Accountantsprotocol Financiële

Het college besluit:

Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 1. Het algemeen accountantsprotocol
2021

financiële productieverantwoording Wmo

Advies Dienstverlening

en Jeugdwet 2021 te hanteren.
2. Het ontwikkelde format voor
meerkosten te hanteren voor de
verantwoording 2021.
3. Het beoordelingskader voor
meerkostenvergoeding 2021 als gevolg
van Corona vast te stellen.
4. Het afwegingskader alternatieve
vormen van geleverde zorg 2021 vast te
stellen.
5. De omschreven omzetgrens in te stellen
voor het aanleveren van een
controleverklaring door de zorgaanbieders
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die zorg hebben geleverd in boekjaar
2021.
6. De brief (in de bijlage) over het protocol
te sturen aan de zorgaanbieders.
7. Zorgaanbieders met lokale contracten
een brief met de betaalde zorg in 2021 te
sturen.
8. Een aantal pgb houders te bellen of de
zorg via een pgb in 2021 is geleverd.
026

Opheffen Camperplaatsen Veenweg in

Het college besluit:

Mijdrecht

1. In te stemmen met het opheffen van de

Advies Ruimte

camperplaatsen bij het parkeerterrein
Veenweg.
2. Het aanwijzingsbesluit ‘Camperplaatsen
parkeerterrein Veenweg Mijdrecht van 8
januari 2019’ in te trekken;
3. De raad te informeren met bijgevoegde
Infonota.

027

Verlenging benoeming leden Commissie

Het college besluit:

Ruimtelijke Kwaliteit

1. De benoeming van de leden van de

Advies Sociaal Domein

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zoals
vastgesteld in het
collegebesluit van 27 november 2018, te
verlengen voor drie jaar.

028

Beantwoording vragen Ronde Venen Belang Het college besluit:
over het accommodatiebeleid van de

1. De vragen van Ronde Venen Belang te

sportverenigingen

beantwoorden via bijgevoegde gewijzigde

Advies Ruimte

raadsinformatienota.
2. Mandaat te verlenen aan wethouder
Kroon de raadsinformatienota te wijzigen

029

Beantwoording raadsvragen CDA over

Het college besluit:

buslijnen 130 en 340

1. In te stemmen met de beantwoording

Advies Ruimte

van de raadsvragen van het CDA over
buslijnen 130 en 340 middels bijgevoegde
Informatienota Raad.
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30

Burgemeester besluitenlijst week 51

De burgemeester besluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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