
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 14 september 2021 om 9.00 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. 7 september 2021 Vaststellen 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen 541836: voor kennisgeving aangenomen 
541874: Het college besluit aan dit sympathieke initiatief naar verhouding mee te doen en doneert 
een boom; 
541851: Het college zou graag naast de IBOR de subsidie-verordening aan de commissie 
voorleggen. Het college ziet graag het agendapunt IBOR gewijzigd : het IBOR dient inhoudelijk 
(in besluitvormende zin) te worden besproken en zal worden toegelicht.-- 

   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
 Geen openbare agendapunten   
   

 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Algemene Subsidieverordening gemeente Renswoude 
2021 

1. In te stemmen met de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Renswoude 2021’. 
2.  De raad voor te stellen de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Renswoude 2021’ vast te 

stellen. 
3. De raad voor te stellen de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Renswoude 2001’ en de 

‘Verordening op de subsidiëring van Harmonievereniging Ons Genoegen 2016’ in te trekken. 
4. De raad voor te stellen om het college de opdracht te geven de nadere beleidsregels uit te 

werken.  
5. In te stemmen met de schriftelijke reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein. 
6. De GS wordt gemandateerd de bijgevoegde lijst van subsidies (541889) verder te laten 

aanvullen/actualiseren. 
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

1. Verkoop snippergroen Oude Holleweg 29 In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst 
   

2. Jaarrekening 2020 en accountantsverslag 1. Akkoord te gaan met het jaarrekeningen 2020 en het accountantsverslag;  
2. akkoord te gaan met het voorleggen van de jaarrekeningen en het accountantsverslag aan de 

raad;  
3. akkoord te gaan met het voorleggen van het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de raad;  
4. het college mandateert de GS technische en taalkundige wijzigingen in het de 

jaarrekeningstukken aan te brengen op grond van de bevindingen van de accountant 
   
   

 


