
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 16 november 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. 9 november 2021 Vastgesteld 
   

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

Vlist 
 

   
1. Zienswijze kadernota 2023 ODRU 1. Kennis te nemen van de door de ODRU aangeleverde stukken;  

2. bijgaand raadsvoorstel en -besluit vast te stellen;  
3. bijgaande conceptzienswijze vast te stellen en onder voorbehoud van vaststelling door de 

gemeenteraad alvast te sturen aan het DB van de ODRU. 
   
   
   
   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Aanpassing diverse verordeningen en 
beleidsregels binnen het sociaal domein 

1. De raad voor te stellen de gewijzigde verordeningen vast te stellen conform bijgevoegde 
ontwerpbesluiten;  

2. de Beleidsregel Scholingsplicht Renswoude 2022 vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit 
onder voorbehoud van vaststelling van de ‘Re-integratieverordening Participatiewet Renswoude 
2022’ door de raad op 18 januari 2022;  

3. de Beleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Renswoude 2022 vast te stellen 
conform bijgevoegd ontwerpbesluit;  
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
4. de Beleidsregel Tegenprestatie Renswoude 2022 vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit 

onder voorbehoud van vaststelling van de ‘Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente 
Renswoude 2022’ door de raad op 18 januari 2022;   

5. de Beleidsregel Terugvordering en verhaal Renswoude 2022 vast te stellen conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit;  

6. de Beleidsregel Vaststelling vermogen Renswoude 2022 vast te stellen conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit;  

7. het Besluit uitvoering re-integratie Renswoude 2022 vast te stellen conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit onder voorbehoud van vaststelling van de ‘Re-integratieverordening Participatiewet 
Renswoude 2022’ door de raad op 18 januari 2022; 

8. de gemeentesecretaris wordt gemachtigd de juiste aanhef en ondertekening in de besluiten op te 
nemen 

   
2. Raadsinformatiebrief Regionaal 

Actieprogramma Wonen 2021-2024 
Ter kennisneming toesturen van raadsinformatiebrief naar gemeenteraad 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-

Willemsen 
 

   
1.  Aanvraag laadpaal Kastanjelaan Twee parkeerplaatsen in de parkeerkoffer aan de Sportparklaan ter hoogte van Sportparklaan nummer 

18 in te richten als parkeerplaats met het specifieke doel "het opladen van elektrische voertuigen" 
   

 


