
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 21 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. 14 december 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen Voor kennisgeving aangenomen 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
1. Omgevingsaanvraag Biesbosserweg 14 1. Ontwerpbeschikking behoudens rechten van derden en onder voorschriften vast te stellen;  

2. afgeven definitieve vergunning te mandateren aan afdelingshoofd, mits er geen zienswijzen 
tegen het ontwerp worden ingediend;  

3. ontwerpbeschikking te laten publiceren 
   

2. Opstarten bestemmingsplanprocedure Parallelweg 1 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 1” voor te leggen aan de raadscommissie en haar 
vragen om haar wensen en bedenkingen;  

2. het ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 1” ter inzage te leggen nadat de eventuele wensen 
en bedenkingen zijn verwerkt;  

3. voor deze ontwikkeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met aanvrager 
   

3. Kaderbrief 2023-2026 Regio Foodvalley 1. De kaderbrief via de raadscommissie van 25 januari 2022 aanbieden aan de gemeenteraad 
van 15 februari 2022;  

2. het conceptraadsvoorstel en besluit vaststellen;  
3. uit de raadsstukken de grootboeknummers verwijderen 

   
4. Herziening APV en vaststelling beleidsregels en 

aanwijzingsbesluit 
1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en conceptraadsbesluit en de raad voor te stellen de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2022 vast te stellen;  
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
2. de beleidsregels sluiting van voor publiek toegankelijke gebouwen vast te stellen en na 

besluitvorming van de APV in de raad definitief door de burgemeester als vastgesteld te 
beschouwen;  

3. de beleidsregels Wet aanpak woonoverlast vast te stellen en na besluitvorming van de APV in 
de raad definitief door de burgemeester als vastgesteld te beschouwen;  

4. het aanwijzingsbesluit alcoholvrij gebied vast te stellen en na besluitvorming van de APV in de 
raad definitief als vastgesteld te beschouwen. 

   
5. Beleid artikel 13b Opiumwet 1. De beleidsregels voor toepassing van artikel 13b Opiumwet vaststellen;  

2. beleid ter kennisname aan de raad zenden 
   

6. Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Renswoude 
2021 

1. De beleidsregels voor toepassing van de Wet Bibob vaststellen;  
2. beleid ter kennisname aan de raad zenden 

   
7. Vaststelling bestemmingsplan fietspad N224 1. Kennisnemen van bijgevoegd bestemmingsplan;  

2. instemmen met bijgevoegde zienswijzenota;  
3. beide ter vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad d.m.v. bijgevoegd raadsvoorstel;  
4. college krijgt graag antwoord op de vraag of het hier om een wijziging van een bestaand plan 

handelt of een geheel nieuw bestemmingsplan. 
   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Compensatieregeling leerlingenvervoer-jeugdwetvervoer 1. In te stemmen met het addendum behorende bij de vervoers-overeenkomst leerlingenvervoer 
& jeugdwetvervoer voor de uitvoerder Munckhof BV;  

2. wethouder A. Wijs volmacht te verlenen om het addendum behorende bij de vervoers-
overeenkomst van het leerlingenvervoer & jeugdwetvervoer voor de gemeente Renswoude te 
ondertekenen. 

   
2. Hogere vergoeding computers voor leerlingen Het vergoeden van de volledige kosten van een computer die voldoet aan de eisen van de 

middelbare school, tot een maximum van € 750,-, d.m.v. het toepassen van de hardheidsclausule 
voor artikel 16 van de Verordening Minimaregelingen Renswoude. 

   
3. Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht 1. De Kaderbrief GGD regio Utrecht 2023 door te geleiden via de raadscommissie van 25 januari 

2022 naar de raad van 15 februari 2022;  
2. het conceptraadsvoorstel en besluit vast te stellen. 

   
4. Subsidiebeleidsnota en nadere subsidieregels 1. Instemmen met de ‘Subsidiebeleidsnota gemeente Renswoude’;  
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2. de raad voorstellen de ‘Subsidiebeleidsnota gemeente Renswoude’ vast te stellen;  
3. de ‘Subsidieregeling Peuteropvang en VE-Peuteropvang gemeente Renswoude 2020’ 

intrekken, zodat deze regeling opgenomen kan worden in de nadere subsidieregels;  
4. de ‘nadere subsidieregels gemeente Renswoude’ vaststellen;  
5. de ‘nadere subsidieregels gemeente Renswoude’ ter informatie voorleggen aan de raad. 

   
5. Reactie project Anders Wonen regio Foodvalley Aangehouden 
   

6. Aanbesteding 37 NOM-woningen Taets van 
Amerongenweg 

Aangehouden 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

1. Uitgiftebeleid – duurzaamheid - overeenkomsten 
bedrijventerrein Groot Overeem II 

1. De portefeuillehouder mandateren samen met de werkorganisatie alle bijgevoegde stukken 
nogmaals door te nemen op congruentie. Vervolgens de met de portefeuillehouder aangepaste 
stukken:  

2. het uitgiftebeleid en het duurzaamheidskader vast te stellen;  
3. de portefeuillehouder mandateren om ondergeschikte wijzigingen af te handelen;  
4. het raadsvoorstel doorgeleiden naar de gemeenteraad;  
5. de reserveringsovereenkomst vaststellen;  
6. de koopovereenkomst vaststellen 

   
2. Behandeling zienswijze ontwerpbestemmingsplan 

Beekweide II 
1. Graag de naam van het besluit wijzigen in enkelvoud: zienswijze. Vervolgens:  
2. kennisnemen van de bij de gemeenteraad ingediende zienswijze n.a.v. het 

ontwerpbestemmingsplan Beekweide II;  
3. kennisnemen van het bestemmingsplan Beekweide II;  
4. instemmen met de conceptbeantwoording van deze zienswijze, zoals opgenomen in de 

zienswijzennota;  
5. instemmen met het conceptraadsvoorstel. 

   
3. Vaststelling bestemmingsplan Groot Overeem II 1. Bijgevoegd raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Groot Overeem II 

vaststellen;  
2. instemmen met de aanpassingen van de zienswijzennota en de lijst met ambtshalve 

wijzigingen;  
3. college vraagt aandacht voor de communicatie rond het aanvullend onderzoek door Arcadis, 

omdat dit niet gezien kan worden als inschrijving voor een bepaalde kavel. 
 


