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Besluitenlijst - openbaar

001

Besluiten van de vergadering van 23

De besluiten worden ongewijzigd

februari 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 09

003

Mandatenlijst week 09

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 09

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder Schuurs heeft een
kennismakingsgesprek gehad met de
projectleider van het programma van Eén
tegen eenzaamheid van het ministerie van
VWS samen met Mieke Telder over de
manier waarop Tympaan de Baat dit
programma kan gebruiken bij alles wat ze
al doen tegen eenzaamheid.

Wethouder Hagen heeft deelgenomen aan
de dorpsraad Baambrugge, waar
gesproken is over een mogelijk initiatief
voor de opwek van duurzame energie en
het proces dat de gemeente doorloopt en
de inspraak die inwoners houden ook na
het aanwijzen van de zoekgebieden.

Wethouder Hagen heeft met wethouder
Boomgaars (Ouder-Amstel) gesproken
met de directeur van Deltafiber naar
aanleiding van hun brief waarin ze mede
delen dat niet alle huishoudens in het
buitengebied aangesloten worden op
glasvezel. Inzichtelijk is gemaakt welke
huishoudens wel en welke niet worden
voorzien. De Ronde Venen beraadt zich
met de ambassadeurs, Ouder Amstel en
Stichtse Vecht over het vervolg.

Wethouder Kroon heeft afgelopen
woensdag de koop-, ontwikkel- en
realisatieovereenkomst met HSB Bouw
B.V. ondertekend voor de ontwikkeling en
verkoop van Twistvlied.

De burgemeester heeft tijdens een
wandelafspraak gesproken met de
directeur van Metropool Regio Amsterdam
over de relatie tussen MRA en DRV.

006

Bespreken Raadsvergadering

Wethouder Schuurs meldt de
toezeggingen die gedaan zijn in de
politieke commissie ABZF d.d. 18 februari
2021 namens het college te hebben
opgepakt en uitgevoerd (onderwerp:
richtinggevende uitspraken toekomstige
samenwerking recreatieschappen).

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Kroon heeft op 1 maart een
digitale bijeenkomst bijgewoond van de
REP deelgebied Vecht en Venen waarin
o.a. natuurrealisatie, woningbouw, werken
en mobiliteit aan de orde zijn gesteld.
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008

Collegebezoeken week 09-10

Op 3 maart opent wethouder Kroon het
Chocoladehuisje.

009

Informatienota college

010

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning Demmerik 96 in
Vinkeveen.
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift 1 niet-ontvankelijk
verklaren.
2. De overige bezwaarschriften
ontvankelijk te verklaren.
3. De bezwaren gegrond te verklaren en
het besluit van 14 september 2020 te
herroepen.
4. In heroverweging naar aanleiding van
de ingediende bezwaren de aanvraag
omgevingsvergunning voor het bouwen
van een plantenkas en verwerkingsruimte
op het adres Demmerik 96 (achter) te
weigeren.

011

Terugkoppeling raadswerkgroep
Verordening Fysieke Leefomgeving (3
februari 2021)
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad een terugkoppeling te geven
van de bijeenkomst van de
raadswerkgroep Verordening Fysieke
Leefomgeving in het kader van de
Omgevingswet.

012

Raadsinformatienota voortgang Spoorboekje Het college besluit:
klimaatneutraal 2040.
Advies Ruimte

1. De raad te informeren over hoe het gaat
met de uitvoering van het spoorboekje De
Ronde Venen via bijgevoegde gewijzigde
raadsinformatienota.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021
Loco-secretaris, Monique Treur

Voorzitter, Maarten Divendal
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