Besluitenlijst
Vergadering van burgemeester en wethouders
Datum vergadering:
aanwezig:

29 juni 2021 om 9.00 uur
burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist
secretaris E. Jansonius
wethouder A. Wijs
wethouder M.C. Teunissen-Willemsen
wethouder S. van ‘t Foort

Nr.

Punten van behandeling

beslissing

1.

Besluitenlijst vergadering d.d. 22 jun 2021

Vastgesteld

2.

Verslagen en mededelingen

Voor kennisgeving aangenomen

Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist
1.

Subsidie HALT 2022

1. Subsidie aan HALT voor 2022 wordt vastgesteld op € 1.400,-;
2. Werkplan 2022 is akkoord

Portefeuillehouder SD, A. Wijs
Geen openbare agendapunten
Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen
1.

Grex Beekweide II 2021

Voorstel wordt goedgekeurd

2.

Grex Beekweide 2021

Voorstel wordt goedgekeurd

3.

Groot Overeem II, opening en vaststelling grex 2021

College stemt In met het raads-voorstel en legt dit ter besluit-vorming voor aan de
gemeenteraad

4.

Verlenging inhuur economische zaken

1. De op 1 september 2021 aflopende overeenkomst met Veenendaal voor de
inhuur van de beleidsmedewerker economische zaken (Gerda v/d Pol) te
verlengen tot 1 september 2021;

Nr.

Punten van behandeling

beslissing
2. de komende maanden te gebruiken om voorstellen uit te werken voor de
structurele invulling van het taakveld economische zaken;
3. akkoord te gaan met 13K extra in 2021 voor deze inhuur en dit in de najaarsnota
te rapporteren;
4. akkoord te gaan met 3K extra voor 2022 voor deze inhuur en dit in de begroting
2022 te verwerken.

Portefeuillehouder RD, S. van ‘t Foort
1.

Omgevingsaanvraag bouwen veranda
Acacialaan 23

Omgevingsvergunning wordt verleend

2.

Subsidieaanvraag Passage afd. Renswoude opschoonactie
2021

Het college kent een bijdrage toe van € 15,-- p.p. per dagdeel aan de deelnemers van
Passage aan de opschoonactie op 1 oktober 2021 tot een maximum van € 750,00.

3.

Taets van Amerongenweg, vaststellen grex 2021

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en ter besluitvorming door te geleiden
naar de gemeenteraad

4.

Dorpshart, vaststelling grex 2021

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en ter besluitvorming door te geleiden
naar de gemeenteraad
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