
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 7 december 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. 30 november 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen -- 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
1. Omgevingsaanvraag bouwen nieuwbouw woning 

Biesbosserweg 9 
1. De omgevingsvergunning te verlenen;  
2. in te stemmen met de privaatrechtelijke overeenkomst 

   
2. Principeverzoek vormverandering bouwvlak Dashorsterweg 4 1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het toepassen van een 

wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Buitengebied 2010, herziening 2013” 
om de vorm van bouwvlak van de Dashorsterweg 4 te veranderen;  

2. de bij dit voorstel horende privaatrechtelijke overeenkomst vast te stellen en te laten 
ondertekenen 

   
3. Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 1) Een zienswijze op de Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te geven, waarin de 

raad aan de VRU meegeeft dat:  
a) de mutaties van het financieel kader overeenkomstig de uitkering gemeentefonds 

akkoord zijn; 
b) de gemeente Renswoude zo snel als mogelijk inzicht wil krijgen in de ontwikkelingen en 

(financiële) risico’s in relatie tot de Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer;  
c) de gemeente Renswoude verwijst naar de eerder ingediende zienswijze op de kadernota 

2022 VRU t.a.v. het wegvallen van de concessievergoeding;  
2) de benodigde extra middelen voor 2023 ad € 11.000 structureel te verwerken in de 

gemeentelijke begroting 2023 (met de kadernota voor 2023);  



    

 

 

2 
 

Nr. Punten van behandeling beslissing 
3) het college machtigt de gemeentesecretaris om het raadsvoorstel en het bijbehorende 

raadsbesluit avant donderdag 9 december te wijzigen en zo in overeenstemming te brengen 
met het gewijzigde besluit onder het hierboven vermelde punt 2; het college wijkt van het 
voorgestelde besluit af om: 

a) een verhoging van bijdrage aan de basistaken VRU die het gevolg is van P-lasten is altijd 
structureel en niet incidenteel, zoals de VRU voorstelt. De begroting moet hierop worden 
voorbereid;  

b) het college herkent niet het genoemde bedrag van € 24.000 euro. Dit staat ook niet in de 
stukken van de VRU. Hier wordt t.o.v. het vorige jaar een verhoging van € 11.000 
genoemd. Dit bedrag van € 11.000 moet in de stukken worden overgenomen. De eerdere 
verhoging van € 13.000 van het voorgaande jaar (waar de raad in 2020 mee akkoord is 
gegaan) is kennelijk nog niet meegenomen in de begroting 2022. Deze administratieve 
omissie moet worden verwerkt in het lopende boekjaar (aangezien het besluitvorming 
betreft uit najaar 2020 kan dat ook zonder tussenkomst raad). 

   
4. Oprichting en deelname VRU aan Stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio's 
Een zienswijze te geven, waarin de raad aan de VRU meegeeft:  
a. dat er geen wensen en bedenkingen bestaan tegen oprichting van en deelname aan de 

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die namens de veiligheidsregio Utrecht in ieder 
geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop 
van een ongevallenverzekering; 

b.  dat wij t.a.v. beslispunt 1a. een voorbehoud maken om het geheel te kunnen overzien, 
omdat met de huidige informatie niet duidelijk is hoe instemming met dit voorstel zich 
verhoudt tot de vervolgstap van oprichting van een waarborgfonds en eventuele 
financiële risico’s voor gemeenten 

   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Aanpassen verkeersbesluit blauwe zone parkeerterrein 
Vendelier (Dorpshart) 

aangehouden 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

 Geen openbare agendapunten   
   

    


