
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 23 december 2021 om 13.00 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. 21 december 2021 
Vaststellen 

   
2. Ingekomen stukken en mededelingen aangehouden 

   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
 Geen openbare agendapunten   
   

 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Reactie project Anders Wonen regio Foodvalley 1. Het college heeft kennisgenomen van het verzoek van stuurgroep 
Anders Wonen regio FoodValley;  

2. het college vindt intergemeentelijke samenwerking ook op het gebied 
van "Anders Wonen" van belang en wil zich daar in beginsel actief voor 
inspannen;  

3. het college is echter van mening dat het project Anders Wonen een 
intergemeentelijke samenwerking is tussen een aantal gemeenten en 
geen FoodValley-project;  

4. het college deel de stuurgroep voorts mee dat:  
a. de gemeente Renswoude helaas geen (potentieel) geschikte locaties 

kan inbrengen;  
b. dat de gemeente vooralsnog geen huisvesting zal afnemen op één van 

de te realiseren locaties in de regio, maar dat dit in de toekomst 
mogelijk kan veranderen en hierover graag in  
 gesprek blijft;  
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5. tenslotte besluit het college bovenstaand in een brief aan het de 

stuurgroep mee te delen. 
   

2. Opdracht asbestverwijdering en sloop 26 woningen Taets van 
Amerongenweg fase 2 

1. College heeft kennisgenomen van het proces-verbaal aanbesteding 
asbestverwijdering en sloop 26 woningen Taets van Amerongenweg 
fase 2;  

2. college verstrekt op basis hiervan de opdracht aan Cees Boonzaaijer 
BV voor een bedrag van € 98.870,- excl. BTW;  

3. college bepaalt, gelet op latere datum van de sloop, dat eventuele 
meerkosten conform aanbestedingswet- en regelgeving zullen worden 
uitgevoerd;  

4. het college gaat er hierbij vanuit dat de kosten (en eventuele 
meerkosten) voor deze opdracht vanuit het door de raad vastgestelde 
voorbereidings-krediet zijn gedekt, zoals staande de vergadering 
mondeling vernomen van de manager Woningbedrijf. 

   
3. Aanbesteding 37 NOM-woningen Taets van Amerongenweg fase 2 1. Het college besluit tot de bouw van 37 NOM woningen aan de Taets 

van Amerongenweg;  
2. dit besluit betekent dat:  

a. het totale bedrag van de   aanbesteding (van € 4,9 mln.) onder de 
Europese  aanbestedingsgrens blijft en dat door het volgen van een 
eenvoudiger procedure belangrijk aan snelheid wordt gewonnen;  

b. dat de aanbestedingsprocedure onder voorbehoud van goedkeuring 
van de raad vast in gang kan worden gezet 

c. dat dit jaar hoogstwaarschijnlijk met de bouw kan worden begonnen;  
3. het college zal in een later stadium een besluit nemen over: 

a. de noodzakelijkheid van balansventilatie als dat uit EPC-berekeningen 
noodzakelijk is t.b.v. bereiken NOM;  

b. over het plaatsen van extra zonnecellen voor privégebruik; 
uitgangspunt van het college is dat dit geen effect op de 
(toekomstige) huren mag hebben; 

4. het college bepaalt dat zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk maart 2022 - 
een voorstel bij de raad ligt, waarin het noodzakelijke krediet zal worden 
gevraagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken en er tevens een 
toelichting zal komen voor het genomen besluit. 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
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 Geen openbare agendapunten   
   

 


