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Voorstel

Besluit

2

Vaststelling agenda

Ongewijzigd vastgesteld.

4

Vaststelling verslag en besluitenlijst 3 juli
2018
Ingekomen stukken en mededelingen

Ongewijzigd vastgesteld.

5
6

7

8

Voorstel tot beschikbaarstelling van een
voorbereidingskrediet en de aankoop van
gronden voor Beekweide II
Voorstel tot uitvoering van een locatieonderzoek voor de gemeentelijke huisvesting

Voorstel tot vaststelling van de
Beheersverordening Renswoude 2019

Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Amendement Al 1, ingediend door
Christenunie, VVD en Dorpsbelang
Renswoude, inzake het toevoegen van
beslispunten over een visie op de
sturingsfilosofie en het gebruik van
Dorpsstraat 4, met 8 stemmen voor
(CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude)
en 3 stemmen tegen (SGP en CDA)
aanvaard.
Geamendeerd raadsbesluit unaniem
vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
gemeenteraad op 6 november 2018
de griffier.

de voorzitter.

Amendement Voorstel Locatieonderzoek gemeentelijke huisvesting

A 11

De raad van de gemeente Renswoude, in vergadering bijeen op 2 oktober 201 8
Gelet op artikel 36 van het reglement van orde van de raad.
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders "Voorstel locatieonderzoek
gemeentelijke huisvesting" d.d. 18 september 201 8.
Overwegende:
Dat ten aanzien van de gemeentelijke huisvesting een brede en toekomstbestendige visie op de
gemeentelijke dienstverlening nodig is, welke van invloed kan zijn op de locatiekeuze;
Dat er momenteel een onderzoek wordt of is gedaan naar de sturingsfilosofie van de gemeentelijke
organisatie.
Dat er zowel in de Raad als onder de bevolking van Renswoude een wens bestaat om de huidige
locatie van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 op enigerlei wijze te behouden voor de
gemeentelijke dienstverlening;

Besluit:
Aan het concept-raadsbesluit worden de volgende beslispunten toegevoegd:
5. Bij het locatie onderzoek worden de uitkomsten van het advies, voor zover overgenomen door raad
en college, inzake de sturingsfilosofie meegenomen voor zover deze van invloed is op de
huisvestingsvisie en het PVE, zodat er een brede visie ten grondslag komt te liggen aan de
locatiekeuze;
6. Indien de voorkeursoptie leidt tot volledig functieverlies van het huidige gemeentehuis aan de
Dorpsstraat 4, ontvangt de Raad een alternatieve optie van het College waarin het huidige
gemeentehuis nog wel een (restfunctie behoudt, welke in dezelfde mate van detail is uitgewerkt als
de voorkeursoptie.
En gaat over tot de orde van de dag.
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