
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 11 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. Punten van behandeling beslissing 

   
1. Besluitenlijst vergadering d.d. 23 december 2021 Vastgesteld 
   

2. Ingekomen stukken en mededelingen -- 
   
 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  
   
1. Principeverzoek bouwen vrijstaande woning Munnikenweg 98-100 Onder voorwaarden en in principe medewerking verlenen aan een 

bestemmingsplanherziening die de bouw van een vrijstaande woning aan de 
Munnikenweg 98-100 mogelijk maakt. 

   
2. Ontwerpbestemmingsplan Wittenoordseweg 11 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Wittenoordseweg 11” voor te leggen aan de 

raadscommissie en haar vragen om wensen en bedenkingen. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Wittenoordseweg 11” ter inzage te leggen nadat de 

eventuele wensen en bedenkingen zijn verwerkt; 
3. Voor deze ontwikkeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met 

aanvrager. 
4. College stelt voor in de 1e alinea van het stuk aan de commissie iets te zeggen over 

het proces van de afgelopen jaren en waarom het huidige voorstel / 
oplossingsrichting idd het beste voorstel is. 

   
3. Ontwerp Nota Bodembeheer werkgebied ODRU 1. Voorliggende Ontwerp Nota bodembeheer + bijbehorende kaarten in concept vast te 

stellen en vrij te geven voor inspraak;  
2. bijgevoegde “Ontwerp Nota bodembeheer werkgebied ODRU” en de bijbehorende 

Ontwerp Bodemkwaliteitskaarten, in procedure te brengen conform afdeling 3.4 
Awb. 
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Nr. Punten van behandeling beslissing 
4. Vaststelling Cultuurhistorische Waardenkaart 1. De Cultuurhistorische Waardenkaart vaststellen;  

2. deze voor dit moment ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
   

5. Uitvoering- en Handhavingsstrategie Regio Utrecht 1. Vaststellen Uitvoerings- en handhavingsstrategie regio Utrecht;  
2. na vaststelling ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad 

   
7. Uittreksels reisdocumenten en BRP 2021 1. Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie PNIK ( Paspoorten en 

Nederlandse identiteitskaarten) 2021 en de managementrapportage zelfevaluatie 
BRP 2021;. 

2. Uittreksel zelfevaluatie PNIK van de gemeente Renswoude toe te zenden aan het 
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Uittreksel zelfevaluatie 
BRP van de gemeente Renswoude toe te zenden aan het Ministerie van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en aan de autoriteit persoonsgegevens. 

   
8. Voortzetting ICT samenwerking Veenendaal 1. Het verlenen van het alleenrecht aan de gemeente Veenendaal door collegebesluit 

voor de ICT-samenwerking met gemeente Renswoude;  
2. gemeente Veenendaal verzoeken om bij een door hen te nemen collegebesluit het 

verleend alleenrecht te aanvaarden 
   
 Portefeuillehouder SD, A. Wijs  
   
 Geen openbare agendapunten   
   

 Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  
   

1. Categorie-indeling bouwbedrijf Van der Grift aangehouden 
   
   

  


