Gemeentenieuws (3 juni 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
centraal telefoonnummer 0318 578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en
14.00-16.00 uur.

Evenementenkalender
4 t/m 7 juni
Avondvierdaagse
15 juni
Jubileumconcert Con Amore in
Koepelkerk
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Collectevergunningen
Spreekuur burgemeester
Epilepsiefonds
2 t/m 8 juni
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur
in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar:
burgemeester@renswoude.nl. Op 10 juni is er geen spreekuur
Gecombineerde vergadering commissie Algemeen Bestuur en Sociaal Domein (AB&SD),
Economie en Financiën (EF) en Ruimte en Duurzaamheid (RD)
Op dinsdag 11 juni a.s. om 19.30 uur vindt er een gecombineerde commssievergadering
plaats. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie AB&SD 12 maart 2019
Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie EF 17 april 2019
Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie RD 20 december 2018
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Raadsvoorstel krediet 20 huurwoningen Beekweide fase 8 (commissie RD)
6. Raadsvoorstel vaststellen verordening WMO (commissie SD)
7. Raadsvoorstel transitieplan en jaarrekening 2018 IW4 (commissie SD)
8. Stand van zaken overige projecten
a. Regio FoodValley (AB&SD, EF en RD)
b. Brandweerkazerne (AB&SD)
c. Beekweide (EF)
d. Bedrijventerreinen (EF)
e. Woningbedrijf (RD)
f. Duurzaamheid (RD)
g. Dorpshart (RD)
9. Rondvraag
10. Sluiting
Hierbij komen de commissievergaderingen van 12 en 13 juni a.s. te vervallen.
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Rekeningcommisse
Op donderdag 6 juni a.s. om 19.30 uur vergadert de rekeningcommissie in de raadzaal van het
gemeentehuis. De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Concept Jaarrekening 2018
4. Tweede tussenrapportage 2019
5. Raadsvoorstel Kadernota 2020
6. Sluiting
Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude,
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:
 Verklaring van geen bezwaar voor de Grebbe-Vallei wandeltocht op zaterdag 6 juli a.s. door
o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door St. Recreatie Veluwe & Vallei (ontvangen
op 22 mei 2019);
 Loterijvergunning voor het houden van een loterij in de gemeente Renswoude ten behoeve
van het restauratiefonds van de Koepelkerk, aangevraagd door de bazaarcommissie van
de Hervormde gemeente Renswoude (ontvangen op 13 mei 2019);
 Melding buurtbarbecue Reigerweide op zaterdag 31 augustus 2019 (ontvangen op 9 mei
2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude,
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:
 Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische
dranken tijdens de Horse Trials Renswoude van 29 mei t/m 2 juni 2019, aangevraagd door
Good Food Concepts (verzonden op 28 mei 2019);
 Loterijvergunning voor het houden van een loterij in de gemeente Renswoude ten behoeve
van het restauratiefonds van de Koepelkerk, aangevraagd door de bazaarcommissie van de
Hervormde gemeente Renswoude (verzonden op 20 mei 2019);
 Tijdelijke standplaatsvergunning op het parkeerterrein bij sporthal De Hokhorst voor de
periode 1 tot en met 31 augustus 2019, aangevraagd door Bevolkingsonderzoek MiddenWest ( verzonden op 17 mei 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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