
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 5 april 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 beslissing 

1. 552633 Besluitenlijst vergadering d.d. 29 maart 2022 Vastgesteld; graag tijdstip aanpassen naar 9.00 uur 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen -- 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der 
Vlist 

 

1. 550190 Vooroverleg omgevingsaanvraag zonnepanelen 
Wittenoordseweg 14 

Aangehouden 

2. 542985 Principeverzoek wijziging agrarische bestemming 
naar natuur/tuin bestemming Wittenoordseweg 12 

Aangehouden 

3. 552262 Vooroverleg omgevingsaanvraag plaatsen 
zonnepanelen Wittenoordseweg 11 

Aangehouden 

4. 549505 Tweede handhavingsverzoek Biesbosserweg 19 1. Toekennen verzoek tot handhaving;  
2. handhavend optreden middels het versturen van een (voornemen) last onder dwangsom 

5. 552784 Budget opvang vluchtelingen uit Oekraïne 1. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;  
2. akkoord te gaan met de aanschaf van 3 chalets voor de opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne;  
3. de financiële effecten van dit besluit te verwerken in de voorjaarsrapportage;  
4. de gemeentesecretaris wordt gemachtigd het raadsvoorstel aan te passen in technische zin;  
5. het college wil graag een Raadsinformatiebrief waarin alle inspanningen in de gemeente 

Renswoude ten aanzien van de Oekraïense vluchtelingen op een rij worden gezet. 

  Portefeuillehouder SD, A. Wijs  

1.  549583 Subsidie Taalhuis 2022 Een bedrag van maximaal € 11.812,- als subsidie 2022 aan Stichting Bibliotheek ZOUT voor het 
programma van het Taalhuis Renswoude beschikbaar te stellen. 

2. 552664 Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2022 1. Het college stemt in met het voorstel de huren met de voorgestelde percentage per 1 juli 
2022;  

2. wethouder Teunissen laat optekenen dat zij tegen het voorstel heeft gestemd 

https://www.renswoude.nl/jaarlijkse-huurverhoging
https://www.renswoude.nl/jaarlijkse-huurverhoging
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  Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-
Willemsen 

 

1. 548513 Gasaansluiting woonwagenstandplaatsen 
Beekweide II 

Alle percelen ten behoeve van woonwagenstandplaatsen aan het Ruiterpad (postcode 3927GZ) 
aan te wijzen als een gebied waar de gasaansluitplicht van toepassing is, (zulks met toepassing 
van artikel 1 sub c van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 
juni 2018, nr. WJZ/18086924  houdende regels omtrent de aanwijzing van gebieden als bedoeld 
in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet (Regeling gebiedsaanwijzing 
gasaansluitplicht) 

 


