
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 23 november 2021 om 9.00 uur 
aanwezig: secretaris E. Jansonius 
 wethouder A. Wijs 
 wethouder M.C. Teunissen-Willemsen 
afwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
  

Nr. Punten van behandeling beslissing 

   
1. Besluitenlijst vergadering d.d. 16 november 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen -- 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
1. Handboek informatiebeveiliging gemeente Renswoude 1. Procedures vaststellen;  

2. procedures toevoegen aan het informatiebeveiligingshandboek gemeente 
Renswoude. 

   
2. Ontwerpbestemmingsplan Munnikenweg 155 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Munnikenweg 155” voor te leggen aan de 

raadscommissie en haar vragen om haar wensen en bedenkingen;  
2. het ontwerpbestemmingsplan “Munnikenweg 155” ter inzage te leggen nadat de 

eventuele wensen en bedenkingen zijn verwerkt; 
3. voor deze ontwikkeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met 

aanvrager. 
   

3. Omgevingsaanvraag bouwen 8 tijdelijke wooneenheden Het 
Binnenveld/Vendelier 

1. Ontwerp-omgevingsvergunning vast te stellen en na publicatie gedurende zes 
weken ter inzage te leggen;  

2. gemeenteraad met tussenkomst van de raadscommissie voor te stellen de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. 

   
4. Wijzigen bestemming Biesbosserweg 19 1. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Biesbosserweg 19 

vaststellen;  
2. kennis nemen van de zienswijzen en de gemeenteraad voorstellen deze 

ongegrond te verklaren 
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Subsidieaanvraag IDH Schuldhulp (Interkerkelijke Diaconale 
Hulpverlening) 2022 en vaststelling 2020 

1. Subsidie IDH Schuldhulp 2020 definitief vast te stellen op 
€ 3575,25;  

2. subsidie IDH Schuldhulp 2022 voorlopig vast te stellen op  
€ 4170,00 

   
2. Subsidie Stichting Schuilplaats: definitieve vaststelling 2020 

en (deel) 2021 + aanvraag 2022 
1. Subsidie Stichting Schuilplaats 2020 definitief vast te stellen op  

€ 11.130,00;  
2. subsidie Stichting Schuilplaats 2021 vast te stellen op  

€ 7.028,00;  
3. subsidie Stichting Schuilplaats 2022 af te wijzen 

   
3. (Aangepast) onderzoek toekomstscenario's bibliotheek 

Renswoude 
1. Instemmen met voorstel verder uitwerken scenario 3 met aandacht voor 

betrokkenheid van bibliotheek;  
2. in het uiteindelijke raadsvoorstel is het essentieel de niet uitgewerkte scenario's 

uitgebreid toe te lichten; 
 het college vraagt aandacht voor aanhaken van de raad 

   
4. Beschikbaar stellen krediet t.b.v. 8 wooneenheden 

Binnenveld/Vendelier 
1. Instemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel t.b.v. beschikbaar stellen 

krediet van  
€ 556.000,-;  

2. college ziet graag de financiële onderbouwing wat uitgebreider in het 
raadsvoorstel i.o.m. de portefeuillehouder zal de tekst worden aangescherpt 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   
1. Behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Groot 

Overeem II 
1. Kennis te nemen van de bij de gemeenteraad ingediende zienswijzen naar 

aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Groot Overeem II;  
2. in te stemmen met de concept-beantwoording van deze zienswijzen, zoals 

opgenomen in de zienswijzennota; 
3. in te stemmen met het concept-commissievoorstel dienaangaande. 

   
2. Raadsinformatiebrief verkeersveiligheid N224 Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te zenden 
   

 


