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9:00 uur
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drs E. de Lange
voltallige college

NOTULEN - OPENBAAR
001

Notulen van de vergadering van 08 maart
2011

De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Vaststellen parafenbesluitenlijst week 11

De parafenbesluitenlijst wordt
vastgesteld.

003

Vaststellen mandatenbesluitenlijst week
11

De mandatenbesluitenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Mededelingen

Wethouder Spil doet verslag van de
commissievergadering. Het voorstel voor
de Vijf Bogen blijkt wat betreft het
bestuur niet toereikend. Dit is nieuwe
informatie. Wethouder Spil beschouwt
het voorstel als aangehouden.
De afdeling wordt verzocht met spoed
een advies aan te leveren aan het
college hoe hier mee om te gaan.
Wethouder Spil deelt mee dat de
Pauwbedrijven negatief in het nieuws
zijn gekomen wat betreft de inzet van
medewerkers. Een onafhankelijke
commissie zal onderzoek doen en voor

deze fase is afgesproken dat de
gemeenten nu geen commentaar geven.
Wethouder Palm is aanwezig geweest
bij de 1e vergadering van de Stichting
Koopcentrum Mijdrecht. Grote opkomst
en goede plannen met als motto "Stads
winkelen in een Dorpse sfeer".
Wethouder Schouten heeft de
Ondernemersvereniging Abcoude
bezocht. De vereniging heeft 90 leden.
005

Collegebezoeken week 11

Woensdag 16 maart:
Burgemeester Burgman installeert de
ambassadeurs van de Beursvloer,
aanvang 16.30 uur gemeentehuis.
Donderdag 17 maart:
Gemeentesecretaris de Lange is
aanwezig bij de Verdiepingsdag van de
VRU voor gemeentesecretarissen,
aanvang 09.00 uur Zeist.
Het college is aanwezig bij de
bijeenkomst van Westhoek Wonen,
aanvang 16.00 uur.
Zaterdag 19 maart:
Het college is aanwezig bij het jaarlijkse
benefietconcert in Abcoude, aanvang
19.30 uur Dorpskerk Abcoude.
Wethouder Lambregts is aanwezig bij de
familiedag voor gezinnen met kinderen
met een beperking in het
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Veenweidebad, aanvang 12.30 uur.
006

Komgrensborden woonkern Abcoude met
gedragsbeinvloedende boodschap
Advies Ruimtelijke afdeling

Het college besluit:
≠ Geen aanvullende
komgrensborden te plaatsen bij de
woonkern Abcoude
≠ De raad via de
bestuursrapportage hierover te
informeren

007

Routering gevaarlijke stoffen
Advies Ruimtelijke afdeling

Het college besluit:
≠ Een procedure te starten voor het
instellen van een route voor het
transport van gevaarlijke stoffen op
grond van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen.
≠ Bijgevoegd voorstel daartoe ter
vaststelling voor te leggen aan de
raad.
≠ Mandaat te verlenen aan de
directeur van de Milieudienst voor het
verlenen van de ontheffingen.
≠ Bijgevoegde notitie voor de
uitvoering van de ontheffingverlening
ter kennisgeving aan te nemen.

008

Beantwoording vragen D66
wijkgesprekken Proostdijland
Advies Ontwikkelcentrum

Het college besluit:
≠ Akkoord te gaan met de
beantwoording van de vragen van
D66 via bijgevoegd memo
≠ Stemt in met planning uitvoering
wijkgericht werken 2011 en deze mee
te sturen als bijlage bij het memo

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011
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De secretaris,
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De voorzitter,

