Besluitenlijst
Vergadering van burgemeester en wethouders
Datum vergadering:
aanwezig:

Nr.

2 november 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. 26 oktober 2021

vastgesteld

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Voor kennisgeving aangenomen

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

Aanwijzen en instellen stembureaus

Rehoboth, Lijsterbeslaan 18 ( tijdelijk gemeentehuis) en het Podium aan te wijzen en in te stellen
als stembureau.

2.

Instellen Hoofd en Centraal stembureau

1. In te stellen een hoofdstembureau en centraal stembureau;
2. de leden van het hoofd- en centraal bureau te benoemen.

3.

Omgevingsaanvraag bouw nieuwbouw en bijgebouw
Beekweide 33

De omgevingsvergunning verlenen

4.

Principeverzoek realiseren opbouw Molenstraat 18

Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een projectafwijkings-besluit dan wel partiële
herziening van het bestemmingsplan voor het realiseren van een opbouw aan de Molenstraat 18

5.

Verlenging briefadres

toestemming te geven om het briefadres met 6 maanden te verlengen

6.

Vaststellen investeringskredieten 2022 Openbare Ruimte

Het vaststellen van het raadsvoorstel en het raadsbesluit inzake de vaststelling van de
benodigde investeringskredieten openbare ruimte 2022 en dit raadsvoorstel en raadsbesluit aan
de raad zenden

7.

Toewijzen handhavingsverzoek Buursteeg 2

1. Toekennen verzoek tot handhaving;
2. handhavend optreden middels het versturen van een (voornemen) last onder dwangsom

Nr.

Punten van behandeling

beslissing

Portefeuillehouder SD, A. Wijs
1.

Gebruik Suwinet

voor kennisgeving aan te nemen

2.

Onderzoek toekomstscenario's bibliotheek Renswoude

aangehouden

3.

Aanbesteding 37 NOM-woningen Taets van
Amerongenweg fase 2

Niet akkoord; argumentatie om af te wijken is onvoldoende.

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

Normenkader 2021 Renswoude

Vaststellen normenkader 2021

2.

Netcongestie TenneT

1.
2.
3.
4.

3.

Financiële beheersverordening gemeente Renswoude 2021

In te stemmen met de geactualiseerde financiële beheersverordening gemeente Renswoude
2021 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

4.

Conceptbelastingverordeningen 2022

1. De volgende belastingverordeningen 2022 vast te stellen: a. Onroerende zaakbelastingen
b. Rioolheffing
c. Afvalstoffenheffing
d. Leges
e. Precariobelasting
f. Toeristenbelasting
g. Begraafplaatsrechten;
2. het conceptraadsvoorstel en raadsbesluit belasting-verordeningen 2022 vast te stellen;
3. de conceptbelastingverordeningen 2022 ter vaststelling aan de raad voor te leggen

5.

Najaarsnota 2021

1. In te stemmen met de najaarsnota 2021;
2. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en raadsbesluit;
3. de najaarsnota 2021 en de bijbehorende 5e begrotingswijziging 2021 aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen in zijn vergadering van 7 december 2021.

Kennisnemen van de motie van de VNG t.b.v. de netcongestie;
akkoord gaan met het ondersteunen van de motie;
delen van de memo m.b.t. de netcongestie met de raad;
na aanpassingen en overleg met PH mag deze naar de raad.
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