
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 12 oktober 2021 om 9.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 loco-secretaris T. Bosma 
 wethouder A. Wijs 
 wethouder M.C. Teunissen-Willemsen 
  

Nr. Punten van behandeling beslissing 

   
1. Besluitenlijst vergadering d.d. 5 oktober 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen Afspraak wordt gemaakt met portefeuillehouder, gemeentesecretaris en projectleider 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
1. Terugkoppeling Ensia zelfevaluatie 2020 BAG,BGT en 

BRO 
Kennis te nemen van de brief van de toezichthouder over de ENSIA zelfevaluatie 2020 BAG, 
BGT en BRO en de verbeterpunten betreffende de BRO toepassen in de procedures. 

   
2. Beslissing op bezwaar Groeperweg 9 1. Kennis te nemen van bijgevoegd advies van de commissie bezwaarschriften;  

2. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  
3. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;  
4. bijgevoegde beslissing op bezwaar te versturen. 

   
3. Beslissing bezwaarschrift Barneveldsestraat 16 1. Kennis te nemen van bijgevoegd advies van de commissie bezwaarschriften;  

2. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  
3. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;  
4. bijgevoegde beslissing op bezwaar te versturen 

   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   
1. Begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht De raad voor te stellen geen zienswijze op de begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht 

kenbaar te maken. Portefeuillehouder wordt gemandateerd om raadsvoorstel af te handelen. 
   

2. Uitkomsten woningmarktonderzoek en input t.b.v. 
woonvisie 

Voor kennisgeving aangenomen 
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
   

3. Regiovisie gemeenten Jeugdhulpregio FoodValley 1. ‘Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley’ vast te stellen;  
2. ‘Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley’ ter vaststelling voor te leggen aan de 

gemeenteraad 
   

4. Subsidie Harmonievereniging Ons Genoegen 2022 1. Een bedrag ter hoogte van  
€ 6.729,49 toe te kennen aan Ons Genoegen als subsidie voor 2022;  

2. de subsidie van 2020 definitief vast te stellen op € 6.673,77 en het verschil van € 798,77 
over te maken naar het bestuur van Ons Genoegen;  

3. volgens afspraak in 2022 voor de laatste keer een bedrag van  
€ 16.052,00 aan de vereniging te betalen als compensatie van de wegvallende inkomsten 
oud papier. 

   
5. NVVK arrangement (saneringskrediet) - Nederlandse 

Vereniging voor Volkskrediet 
1. De gemeentelijke schulddienstverlening uit te breiden door saneringskredieten van de 

Kredietbank Nederland in het aanbod op te nemen;  
2. in te stemmen met deelname aan het collectief schulden regelen, inclusief het 

schuldenknooppunt;  
3. de raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit. 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

1. Verzoek aankoop gemeentegrond Overbosch 14 Het verzoek tot aankoop is afgewezen. 
   

2. Ontwerpbestemmingsplan Beekweide II 1. Gewijzigd stedenbouwkundig plan Beekweide II vast te stellen;  
2. nota van beantwoording inspraakreacties Beekweide II vast te stellen;  
3. het ontwerpbestemmingsplan Beekweide II ter inzage te leggen. 

   
 


