Besluitenlijst
Vergadering van burgemeester en wethouders
Datum vergadering:
aanwezig:

Nr.

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

Punten van behandeling

beslissing

1.

Besluitenlijst vergadering d.d. 2 juli 2021

Vastgesteld

2.

Besluitenlijst vergadering d.d. 6 juli 2021

Vastgesteld

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Voor kennisgeving aangenomen

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

Beslissing op bezwaar Wittenoordseweg 11

1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van bijgevoegd advies van de commissie bezwaarschriften;
het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
bijgevoegde beslissing op bezwaar te versturen.

2.

Portefeuilleverdeling na juli 2021

De gemeentesecretaris wordt gemandateerd het stuk aan te passen en naar de raad door te
geleiden.

Portefeuillehouder SD, A. Wijs
1.

Gehandicaptenparkeerplaats van Reedeweg 81

1. besluit tot het voornemen van de realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats;
2. besluit om bij geen schriftelijk ingediende bezwaren direct over te gaan tot de realisatie van
de gehandicaptenparkeerplaats;
3. het besluit publiceren in De Heraut

2.

Verbetering uitvoering Minimaregelingen Renswoude

1. Het passensysteem voor de Minimaregelingen en een nieuwe website voor Bureau
Minimaregelingen te introduceren per 1 december 2021;

Nr.

Punten van behandeling

beslissing
2. de raad voor te stellen de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening Minimaregelingen
Renswoude’ vast te stellen.
3. In het raadsvoorstel moet duidelijk worden dat alleen de nieuwe regeling wordt vastgesteld.

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

Opdracht woningmarktonderzoek en woonvisie

2.

Concept-verstedelijkingsstrategie ANF en Regionale Ruimtelijke
Verkenning Regio
Foodvalley

3.

Groot onderhoud buitenschil 8 seniorenwoningen Beukenlaan,
complex 14

1. Opdracht verstrekken aan Atrive voor een bedrag van € 25.844,- excl. BTW (€ 31.274,24 incl.
BTW);
2. totale kosten van € 25.844,-- t.b.v. woonvisie en woningmarktonderzoek worden als
begrotingswijziging meegenomen in Najaarsnota 2021 t.l.v. Algemene Dienst (opstellen
beleid)
Voor kennisgeving aangenomen

Instemmen met verstrekken opdracht aan Weijman ter grootte van € 71.586,86

2

