
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 19 april 2022 om 09.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 secretaris E. Jansonius 
 wethouder A. Wijs 
 wethouder M.C. Teunissen-Willemsen 
  

Nr.   zaak Punten van behandeling beslissing 

1. 553557 Besluitenlijst vergadering d.d. 12 april 2022 Vastgesteld 

2. 553384 Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stuk ter kennisname; vervolgens ter kennisname als ingekomen stuk op 
de raadsvergadering aanbieden. 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

1. 549852 ENSIA 2021 1. Vast te stellen Collegeverklaring ENSIA 2021 met bijlage DigiD en bijlage Suwinet;  
2. aanbieden van vastgestelde en ondertekende collegeverklaring met bijlage DigiD en 

bijlage Suwinet. Letter of recommendation, deze oplegnotitie, door het college 
afgetekende besluitenlijst en een eigen verklaring dat de ondertekening rechtmatig 
heeft plaatsgevonden aan de auditinstelling;  

3. vooruitlopend op de goedkeuring van de accountant aanbieden van vastgestelde 
en ondertekende collegeverklaring Ensia 2021 met bijlage DigiD en bijlage Suwinet 
aan de toezichthouders via de ENSIA tool en aanbieden van vastgestelde en 
ondertekende collegeverklaring Ensia 2021 met bijlage DigiD en bijlage Suwinet 
aan de gemeenteraad, gelijktijdig met de jaarrekening. 

2. 553442 Aanstelling ambtenaar van de burgerlijke stand de heer E.J. Jansonius te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) 

3. 545248 Vaststelling bestemmingsplan Munnikenweg 155 De raad voorstellen: 
1. Geen exploitatie opzet vaststellen omdat de kosten reeds anderszins verzekerd zijn 

voor het bestemmingsplan Munnikenweg 155; 
2.  het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen; 
3. het vast te stellen bestemmingsplan te publiceren op de gebruikelijke wijze via Het 

Gemeenteblad, de Heraut en www.ruimtelijkeplannen.nl. Aanvrager wordt van de 
publicaties op de hoogte gesteld 

4. 552993 Jaarrekening RFV ter informatie en begroting 2023-2026 
voor zienswijze aanbieden aan de raad 

1. Kennis te nemen van jaarrekening 2021 RFV   
2. Kennis te nemen van de werkprogramma's zoals in de begroting 2023-2026 RFV 

zijn opgenomen.  
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Nr.   zaak Punten van behandeling beslissing 

3. De gemeenteraad voor te stellen: geen zienswijze ter kennis te brengen van het 
dagelijks bestuur van Regio FoodValley t.a.v. de aangeboden begroting 2023-2026.  

4. Het raadsvoorstel vast te stellen en te agenderen voor de gemeenteraad d.d. 10 
mei 2022. 

5. Graag raadsvoorstel en raadsbesluit toevoegen 

5. 553254 Jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 VTH 1. Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 VTH vaststellen; 
2. jaarverslag ter kennisname aan de gemeenteraad zenden 

  Portefeuillehouder SD, A. Wijs  

1.  553072 5e Addendum tijdelijke tariefwijziging/ aanvullende 
afspraken Valleihopper i.v.m. coronacrisis 

1. Akkoord gaan met bijgevoegde addenda;  
2. door de burgemeester aan de voorzitter van de Bestuurs-commissie Basismobiliteit 

met terugwerkende kracht, vanaf  
1 oktober 2021 tot en met  
31 maart 2022, een getekende volmacht te verlenen om namens de regio 
bijgevoegde Addenda te laten ondertekenen 

  Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  

1. 553455 WOZ 2021 ENSIA rapportage 1. Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2021 vast te stellen;  
2. de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2021 toe te sturen aan de 

toezichthouder en aan de gemeenteraad ( gezamenlijk met de jaarrekening);  
3. de aanbevelingen gedaan door ENSIA coördinator uit te laten voeren 

 


