
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 20 juli 2021 om 10.00 uur 
aanwezig: 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. 13 juli 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen Voor kennisgeving aangenomen 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
1. Jaarverslag en jaarrekening 2020 Zorg en Veiligheidshuis Regio 

Utrecht 
Voor kennisgeving aangenomen 

   
2. Omgevingsaanvraag bouwen 12 appartementen Kastanjelaan 

2a 
De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van 12 appartementen te verlenen 

   
3. Omgevingsaanvraag gebruik agrarisch gebouw t.b.v. stalling 

Dashorsterweg 4 
Omgevingsvergunning verlenen 

   
4. Wijzigingsbevoegdheid Barneveldsestraat 36 1. Het ontwerpwijzigingsplan “Barneveldsestraat 36 te Renswoude” ter inzage te leggen; 

2. voor deze ontwikkeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met aanvrager;  
3. definitieve vaststelling van het wijzigingsplan te mandateren aan de gemeentesecretaris, 

mits er geen zienswijzen tegen het ontwerp worden ingediend en het ontwerpplan niet 
wijzigt. 

   
5. Aanvraag subsidie Beeldenroute 2022 De subsidie van € 2.000,00 voor de Beeldenroute 2022 te verlenen. 
   

6. Aangaan gebruikersovereenkomst Brandweerpost Renswoude Instemmen met aangaan gebruikersovereenkomst VRU inzake brandweerpost Renswoude 
   

7. Biesbosserweg 19 besluit afwijzen handhavingsverzoek Het college van B&W besluit het handhavingsverzoek inzake Biesbosserweg 19 te Renswoude,  
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Nr. Punten van behandeling Beslissing 
af te wijzen. Controle heeft uitgewezen dat er geen andere overtredingen plaatsvinden op het 
perceel van de Biesbosserweg 19 dan het ontbreken van een grondslag voor de huidige 
vergunde nevenactiviteiten. De grondslag ontbreekt, omdat er geen sprake meer is van een 
agrarisch bedrijf. Op 14 juli 2021 is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierin 
wordt gekozen voor een maatschappelijke bestemming met als neventak de minicamping. 
Door het mogelijk maken van een zorgbestemming worden de thans vergunde 
nevenactiviteiten toelaatbaar onder het nieuwe bestemmingsplan. Met het publiceren van het 
ontwerp bestemmingsplan is een concreet zicht op legalisatie ontstaan. Hiermee is een 
bijzondere omstandigheid ontstaan waarop kan worden afgeweken van het 
handhavingsbeginsel. 

   
8. Dashorsterweg 4 invorderen verbeurde dwangsom Verbeurde dwangsom invorderen middels een voornemen tot invordering en vervolgens over 

te gaan tot invorderen, wegens het niet tijdig voldoen aan de opgelegde last. 
   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijk 
Regeling IW4 

1. De tussenevaluatie april 2021 “Uitwerking besluit toekomst IW4 en financiering Wsw 
2018” vast te stellen;  

2. de raad voor te stellen om de zienswijze op de Begroting 2022 GR IW4 te versturen, 
conform bijgevoegde brief (bijlage 3);  

3. de raad kennis te laten nemen van het jaarverslag en jaarrekening GR IW4 2020;  
4. de raad kennis te laten nemen van het jaarverslag en jaarrekening van IW4 Beheer NV;  
5. de raad kennis te laten nemen van de tussenevaluatie april 2021 “Uitwerking besluit 

toekomst IW4 en financiering Wsw 2018”;  
6. de raad kennis te laten nemen van de Rapportage Transitie IW4 2019-2021 

   
2. Subsidie 2022 Sportvereniging Renswouw 1. Subsidie 2020 definitief vast te stellen op € 12.193;  

2. subsidie 2022 voorlopig vast te stellen op € 12.497 
   

3. Overeenkomst Trapliften Otolift 1. Het College stemt in met de overeenkomst met Otolift, onder de voorwaarde dat is 
voldaan aan het gemeentelijk (en Europees) inkoopbeleid;  

2. wethouder Wijs is gemandateerd de overeenkomst alsdan te ondertekenen 
   

4. Subsidieaanvraag 2022 Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Scherpenzeel en Renswoude  

1. Een bedrag van maximaal  
€ 52.124,31 beschikbaar te stellen als subsidie voor 2022 voor de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Scherpenzeel en Renswoude;  
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Nr. Punten van behandeling Beslissing 
2. subsidie van 2020 voor de Stichting Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel en 

Renswoude definitief vast te stellen op het bedrag van € 48.694,05. 
   

5. Aanwijzen kwalificatieplichtambtenaar en buitengewoon 
opsporingsambtenaar in de leerplicht 

Shems Elchelabi aan te wijzen als kwalificatieplichtambtenaar en buitengewoon 
opsporingsambtenaar in de leerplicht 

   
6. Subsidieaanvraag 2022 en vaststelling subsidie 2020 

Bibliotheek Z-O-U-T 
1. Een bedrag van € 69.959,- beschikbaar te stellen als subsidie voor 2022 voor de 

Bibliotheek Z-O-U-T;  
2. subsidie van 2020 voor de Bibliotheek Z-O-U-T definitief vast te stellen op het bedrag van 

€ 67.830,-.;  
3. het College wil op termijn het algehele subsidiebeleid en bijbehorende prestatie-afspraken 

nader bezien 
   

 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

1. Uitgiftebeleid, duurzaamheidskader en koop- en 
reserveringsovereenkomsten bedrijventerrein Groot Overeem II 

Het college wil dit voorstel na de zomer inhoudelijk behandelen 

   
   

 


