
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 5 oktober 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. 28 september 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen Voor kennisgeving aangenomen 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
 Geen openbare agendapunten   
   

 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Subsidieaanvraag 2022 Dartvereniging Renswoude In te stemmen met de voorlopige toekenning subsidie van € 650,- aan 
Dartvereniging Renswoude voor 2022. 

   
2. Subsidie Vrijwillige Thuishulp NPV-Renswoude 2022 1. In te stemmen met de definitieve vaststelling subsidie aan de NPV 2020 van € 

1250,-, waarvan € 500,- voor de boodschappendienst en  
€ 750,- voor de maaltijdvoorziening;  

2. in te stemmen met de voorlopige toekenning subsidie aan de NPV voor 2022 
van € 1250,-, waarvan  
€ 500,- voor de boodschappendienst en € 750,- voor de maaltijdvoorziening 

   
3. Subsidie 2022 Oranjevereniging Renswoude 1. Een voorlopige subsidie te verlenen aan de Oranjevereniging Renswoude van 

€1515,- voor het jaar 2022;  
2. de subsidie van 2020 aan de Oranjevereniging Renswoude definitief vast te 

stellen op €1515,-. 
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
4. Zangvereniging Con Amore, subsidieaanvraag 2022 en vaststelling 

2020 
Het college (Wethouder Wijs) gaat graag in gesprek met de vereniging omtrent de 
hoogte van de subsidie voor dit jaar en de eventuele tegenprestatie. Er kan sprake 
zijn van € 2.000. 

   
5. Subsidieaanvraag 2022 Scouting Scherpenzeel 1. In te stemmen met de voorlopige subsidietoekenning van € 241,38 aan 

Scouting Scherpenzeel voor het jaar 2022;  
2. de subsidie van 2020 aan Scouting Scherpenzeel definitief vast te stellen op € 

234,54 en als gevolg daarvan een bedrag van € 65,15 aan de scouting na te 
betalen. 

   
6. Subsidieaanvraag 2022 Slachtofferhulp 1. In te stemmen met de voorlopige toekenning subsidie 2022 aan 

Slachtofferhulp op € 1797,-;  
2. in te stemmen met de definitieve vaststelling subsidie 2020 aan 

Slachtofferhulp op € 1525,- 
   

7. Subsidieaanvraag 2022 Weidevogelbescherming De Kiewiet 1. Instemmen met de voorlopige toekenning subsidie voor 2022 aan Stichting 
Weidevogelbescherming De Kiewiet op €126,63;  

2. instemmen met de definitieve vaststelling subsidie voor 2020 aan Stichting 
Weidevogelbescherming De Kiewiet op €125,86. 

   
8. Subsidieaanvraag 2022 De Zonnebloem RenScherWoude 1. In te stemmen met de voorlopige toekenning subsidie van € 1000,- voor het 

jubileumjaar 2022 aan De Zonnebloem RenScherWoude;  
2. de subsidie van 2020 definitief vast te stellen op € 400,-. 

   
9. Subsidie 2022 zwembad 't Willaer 1. In te stemmen met de voorlopige subsidietoekenning van € 810,- aan 

Zwembad 't Willaer voor 2022;  
2. de subsidie van 2020 aan Zwembad ’t Willaer definitief vast te stellen op 

€1.396,-. 
   

10. Woonwagenbeleid 2021 1. Het college stemt in met het conceptwoonwagenbeleid 2021, mits de 
mogelijkheid tot (verplichte) verkoop aan woonwagenbewoners wordt 
geschrapt; 

2.  het stuk dient op taal en technische wijzigingen met wethouder Teunissen te 
worden nagelopen alvorens het kan worden aangeboden;  

3. na instemming ter besluitvorming voorleggen aan gemeenteraad 
   

11. Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2021 1. Instemmen met concept verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2021;  
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
2. ter besluitvorming voorleggen aan gemeenteraad;  
3. wethouder Teunissen wordt gemandateerd het stuk aan te passen alvorens 

het aan de raad kan worden voorgelegd. Het gaat om technische en 
taalkundige wijzigingen en er meer een Renswoudse touch aan te geven (die 
eerder zijn gemaild aan het woningbedrijf);  

4. er moet duidelijkheid komen over de status van het in het stuk genoemde 
protocollen; 

5. graag artikel opnemen over zelfbewoningsplicht 
   

12. Mandatering wethouder Wijs noodzakelijke handelingen t.b.v. 
Afvalcombinatie 'De Vallei'  N.V. 

Wethouder Wijs namens het college te mandateren voor de noodzakelijke 
handelingen t.b.v. Afvalcombinatie 'De Vallei' N.V. (ACV) 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

 Geen openbare agendapunten   
 


