
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 25 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.   Djuma Punten van behandeling kort advies 

    
1. 548628 Besluitenlijst vergadering d.d. 18 januari 2022 Vaststellen 
    

2.  Ingekomen stukken en mededelingen -- 
    
  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der 

Vlist 
 

    
1. 548016 Wijziging balustrade koepelkerk Kerkstraat 3 Het college besluit af te wijken van het ambtelijk advies en besluit medewerking te verlenen 

aan het verzoek van de indieners tot het wijzigen van de balustrade. Zowel de 
monumentencommissie als de indiener zullen schriftelijk en beargumenteerd over deze 
beslissing in kennis worden gesteld. 

    
2. 539648 Molenstraat 37 1. Af te wijken van het negatieve advies van de welstandscommissie;  

2. een wijziging aan te brengen in de voorschriften van de verleende vergunning. 
    

3. 502579 Handhavend optreden bewoning B&B 1. Het college besluit tot handhavend optreden;  
2. voordat de brief met het voornemen tot last onder dwangsom wordt verstuurd, dient eerst 

een gesprek plaats te vinden over mogelijke oplossingsrichtingen. 
    
  Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
    

1.  547289 Begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht Ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad op 8 maart 2022 
    

2. 543846 Verwerkersovereenkomst NLtraining 1. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst met NLtraining;  
2. portefeuillehouder zoekt uit hoe de financiering / subsidiering van taalonderwijs in elkaar 

zit. 
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3. 547844 Pilot Time-out bedden Beschermd Wonen 1. In te stemmen met de verlenging van de pilot “time-out” voor inwoners met GGZ-
problemen" voor de duur van 1 jaar tot 1 januari 2023 tegen gelijkblijvende voorwaarden, 
zoals vastgelegd in bijgevoegd convenant;  

2. in te stemmen met het in afwijking van de in het Inkoopbeleid voorgeschreven 
meervoudig onderhandse procedure de opdracht genoemd onder 1. enkelvoudig 
onderhands te gunnen aan GGz Centraal. 

    
4. 527028 Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

gemeente Renswoude 
1. De raad voorstellen om de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Renswoude 2022 

vast te stellen en gelijktijdig de Verordening Leerlingenvervoer Renswoude 2014 in te 
trekken;  

2. de beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Renswoude 2022 vaststellen en deze ter 
kennisname aanbieden aan de raad. 

    
5. 547836 Raadsvoorstel krediet realisatie 37 woningen 

Taets van Amerongenweg fase 2 
1. Instemmen met bijgevoegd conceptraadsvoorstel t.b.v. beschikbaar stellen krediet van € 

7.142.300,- voor de realisatie van 37 huurwoningen Taets van Amerongenweg fase 2;  
2. college mandateert de portefeuillehouder om samen met de ambtelijke organisatie het 

raadsvoorstel tekstueel aan te passen. 
    

  Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-
Willemsen 

 

    
1. 548262 Memo Lelystad Airport en vliegroutes Ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad op 8 maart 2022 
    

 


