
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 18 januari 2022 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. 11 januari 2022 Vaststellen 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen 1. Graag Taets 2 toevoegen aan de lijst;  
2. graag routekaart opnemen;  
3. college besluit om routekaart als commissiestuk voor 22 februari in te dienen. 

   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der 

Vlist 
 

   
1. Subsidie gemeentelijk monument Schalm 9 Subsidie toezeggen op grond van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. 
   

2. Wijzigingsplan Dorpsstraat 105, wijzigen 
bestemming 

1. Het ontwerpwijzigingsplan “Wijzigingsplan Dorpstraat 105 te Renswoude” ter inzage te leggen;  
2. voor deze ontwikkeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met aanvrager; 
3. de definitieve vaststelling van het wijzigingsplan te mandateren aan de gemeentesecretaris, mits er 

geen zienswijzen tegen het ontwerp worden ingediend en het ontwerpplan niet verandert 
   

3. Benoeming stembureauleden en tellers 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 

1. Te benoemen stembureauleden en tellers ( vermeld in schema in inleiding);  
2. benoemingsbesluit te zenden aan stembureauleden en tellers 

   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   

1.  Monitoring Flexwonen Starters/Statushouders 
Het Binnenveld/Vendelier 

1. Vaststellen van de in de bijlage beschreven uitgangspunten monitoring Flexwonen 
Starters/Statushouders Binnenveld/Vendelier;  

2. deze bijlage met uitgangspunten voor de monitoring van Flexwonen ter kennisgeving versturen aan 
gemeenteraad t.b.v. agendapunt krediet 8 wooneenheden 
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
2. Coronacompensatie IW4 2021 De door de gemeente Renswoude ontvangen extra rijksmiddelen WSW voor compensatie aan SW-

bedrijven beschikbaar te stellen aan de Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Werkvoorziening 
Zuid Oost Utrecht. 

   
3. Overeenkomst immateriële 

ondersteuningstaken 2022 
In te stemmen met het sluiten van bijgevoegde overeenkomsten tussen de gemeente Renswoude en 
aanbieders voor de uitvoering van de Wmo immateriële ondersteuningstaken 
(Schoonmaakondersteuning en Begeleiding Individueel) en deze overeenkomsten door de burgemeester 
te laten ondertekenen. 

   
 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-

Willemsen 
 

   
1. Transitievisie Warmte gebouwde omgeving 1. Raadsvoorstel en concept-raadsbesluit ter vaststelling van de TVW vast te stellen en aan de raad 

verzenden;  
2. het college bepaalt dat de portefeuillehouder samen met de ambtelijke organisatie met name het 

raadsbesluit naar eigen inzicht herformuleert. 
   

 


