Vergadering B en W
DATUM

30/11/2021
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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 23

De besluiten worden ongewijzigd

november 2021

vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 48

003

Mandatenlijst week 48

De mandatenlijst wordt voor kennisgeving
aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 48

005

Mededelingen/Communicatie

Wethouder kroon deelt mee dat het kort
geding, waarin een aantal bewoners van
de woonwagenlocatie Molenland te Wilnis
via een voorlopige voorziening hadden
gevraagd dat de gemeente niet mocht
starten met werkzaamheden, is
afgewezen. Dit betekent dat de gemeente
door kan gaan met de revitalisering van de
woonwagenlocatie.

Wethouder Schuurs nam deel aan de
bijeenkomst bewonerscommissie over de
ontsluiting in Vinkeveen. Bewoners
brachten een alternatief plan in. Daar
lijken enkele haalbare aspecten in te
zitten. Ambtenaren bekijken nu met
bewoners naar wat hierin mogelijk is.

Wethouder Schuurs had een overleg met
Tympaan- De Baat en de bibliotheek. Zij
spraken over mogelijke huisvesting in De
Rank. Binnenkort volgt een
vervolggesprek waarbij ook De Rank en
Zideris aanwezig zijn.

Wethouder Schuurs nam deel aan het
bestuurlijk overleg met het nieuwe bestuur
van de Voedselbank. Zij vertelden
nogmaals waar ze mee bezig zijn en op
welke plekken samenwerking met de
gemeente wenselijk is.

Wethouder Van Uden had een overleg
met de wethouders van Amsterdam stad,
Ouderkerk aan de Amstel en Woerden. Zij
spraken over het plaatsen van windmolens
rondom De Ronde Venen.

Wethouder Van Uden had een overleg
met het bestuur van stichting AURO en de
directeur van OBS De Pijlstaart. Zij
spraken over huisvesting in Vinkeveen.

Wethouder Van Uden nam deel aan een
Pamfletbijeenkomst over de regionale
bijeenkomst jeugd. Dit komt later ook terug
bij de behandeling van de regionale
agenda jeugd in de raad.
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006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

008

Collegebezoeken week 48 49

009

Informatienota college

10

Verkeersbesluit 30 km/h-zone Burgemeester Het college besluit:
Des Tombeweg in Abcoude
Advies Ruimte

1. In te stemmen met het instellen van een
30 km/h-zone op de Burgemeester Des
Tombeweg in Abcoude door het nemen
van bijgevoegd verkeersbesluit.

11

Proces zoekgebieden zonnevelden na
bericht TenneT over verstopping van het
hoogspanningsnet
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad te informeren via bijgaande
gewijzigde informatienota over het
vervolgproces in de zoekgebieden voor
zonnevelden, nu de impact van het bericht
van TenneT van 12 oktober over de
verstopping van het
hoogspanningsnetwerk duidelijker is
geworden.
2. Mandaat te verlenen aan de
portefeuillehouder om de informatienota
aan de raad aan te vullen met actuele
technische informatie van TenneT en
Stedin.
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12

Grondtransporten Bovendijk Wilnis
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde
gewijzigde informatienota en deze aan de
raad te verzenden.

13

Ontwerpwijzigingsplan “Uitweg 33” in
Vinkeveen
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Uitweg 33
Vinkeveen’ conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage te
leggen.
2. Op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r. ‘Uitweg 33 Vinkeveen’ een
milieueffectrapportage niet nodig te achten
voor deze ontwikkeling

14

Organisatieontwikkeling
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de
ondernemingsraad (OR) (bijlage 1);
2. Kennis te nemen van de reactie op het
advies van de OR (bijlage 2);
3. De uitgangspunten, missie, visie en
kernwaarden voor de organisatie van
gemeente De Ronde Venen vast te
stellen;
4. Het directiemodel te kiezen als
hoofdstructuur met een driehoofdige
directie;
5. Kennis te nemen van het profiel /
vacaturetekst (bijlage 3) voor de werving
en selectie van 2 directeuren;
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6. De raadsinformatienota (bijlage 4) vast
te stellen.

15

Informeren raad over actuele stand van
zaken doorstart jongerencentrum Tumult te
Abcoude.
Advies Sociaal Domein

Het college besluit:
1. Bijgesloten informatienota raad aan de
raad te versturen.
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16

Akoestisch burgermeetnetwerk
Advies Ruimte

Het college besluit:
Zorgdragen voor een betrouwbaar
meetnetwerk die maatschappelijk
geaccepteerd wordt, door:
1.. In te stemmen met deelname aan het
burgerinitiatief van de ORS gemeenten
van het cluster Groene Hart voor het
verkrijgen van een gevalideerd
meetnetwerk en het uitwerken van een
model voor dataverwerking; met de
voorwaarde dat alle ORS gemeenten (6)
van het cluster Groene Hart deelnemen.
2.. Het gemeentelijk aandeel in de kosten
van € 15.000 te dekken binnen het budget
2021 voor Milieubeheer en Duurzaamheid
(E.741).
3.. In te stemmen met de
raadsinformatienota “Akoestisch
meetnetwerk”

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 december 2021
Secretaris, Ruud Kleijnen

Voorzitter, Maarten Divendal
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