Besluitenlijst
Vergadering van burgemeester en wethouders
Datum vergadering:
aanwezig:

6 juli 2021 om 9.00 uur
burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist
secretaris E. Jansonius
wethouder A. Wijs
wethouder M.C. Teunissen-Willemsen

Nr.

Punten van behandeling

beslissing

1.

Besluitenlijst vergadering d.d. 29 jun 2021

Vastgesteld

2.

Verslagen en mededelingen

--

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

Jaarverslag functionaris gegevensbescherming

Kennisnemen van het Jaarverslag functionaris gegevensbescherming

2.

Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma VTH
(Vergunningverlening, toezicht en handhaving) 2021

1. Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma VTH 2021 vaststellen;
2. jaarverslag ter kennisname aan de gemeenteraad zenden

3.

Omgevingsaanvraag aanbouw Lindenhof 17

Omgevingsvergunning verlenen

4.

Omgevingsaanvraag bouwen paardenstal en -bak Hopeseweg 20

Omgevingsvergunning verlenen

Portefeuillehouder SD, A. Wijs
1.

Ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Jeugdwet

1. In te stemmen met het convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet;
2. wethouder A. Wijs te mandateren om het convenant te ondertekenen

Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen
1.

Toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2020 (2021)

1. Kennis nemen van het toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2020;
2. het toezichtverslag toezenden aan de provincie Utrecht in het kader van het
Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

Nr.
2.
3.

Punten van behandeling
Vaststellen eisen- en optielijst Duurzaamheidskader Beekweide II

beslissing
College stelt de documenten vast en neemt kennis van reeds vastgestelde
duurzaamheidskader Beekweide II

Indiening zienswijze Regionaal Programmeren provincie Utrecht

1. Kennis te nemen van Programma Wonen en Werken van de Provincie Utrecht en
hierop een zienswijze in te dienen gericht op:
a. verwerken van de afspraak om jaarlijks de woningbouwcijfers te monitoren
en waar nodig aan te passen;
b. beter verwoorden van de omvang en urgentie van het woningbouwvraagstuk
in onze regio;
c. beter verwoorden van de omvang en urgentie om tijdig nieuwe ruimte voor
bedrijven te vinden in onze regio. Zeker ook om de transformatieopgaven te
kunnen realiseren.
2. instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
3. tekst zienswijze afstemmen met wethouder Marieke Teunissen en aandacht
voor gezamenlijkheid

2

