
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 10 mei 2022 om 09.00 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. 554539 Besluitenlijst vergadering d.d. 3 mei 2022 Vaststellen 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen -- 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der 
Vlist 

 

1. 547374 Vaststelling bestemmingsplan Wittenoordseweg 
11 

1. Over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Wittenoordseweg 11 te Renswoude, 
NL.IMRO.0339.BP2021Wittenrd11-vg01;  

2. de gemeenteraad informeren dat uw college het vorengenoemde bestemmingsplan heeft 
vastgesteld;  

3. publiceren van dit vast te stellen bestemmingsplan met de mogelijkheid tot het instellen 
van hoger beroep bij de Raad van State. 

2. 548480 Last onder dwangsom Groot Overeem 12 Opleggen last onder dwangsom om het strijdige gebruik door de gewijzigde bedrijfsvoering te 
beëindigen en beëindigd te houden 

3. 546120 Vaststelling bestemmingsplan Parallelweg 1 1. Over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Parallelweg 1 te Renswoude, 
NL.IMRO.0339.BP2022Parallelweg1-vg01;  

2. de gemeenteraad informeren dat uw college het vorengenoemde bestemmingsplan heeft 
vastgesteld;  

3. publiceren van dit vast te stellen bestemmingsplan met de mogelijkheid tot het instellen 
van hoger beroep bij de Raad van State 

4. 552010 Principeverzoek uitbreiding bouwvlak 
Emminkhuizerlaan 4 

1. Akkoord gaan, onder voorwaarden, met principeverzoek Emminkhuizerlaan 4;  
2. hiervoor door aanvrager een wijzigingsplan laten opstellen voorzien van de benodigde 

onderzoeken;  

5. 551219 Omgevingsaanvraag uitbreiden bedrijfspand Groot 
Overeem 21 

Omgevingsvergunning behoudens rechten van derden en onder voorwaarden te verlenen. 

6. 551462 Omgevingsaanvraag vervangen schuur Van der 
Sevenderlaan 24 

Omgevingsvergunning verlenen 
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Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

7. 552925 Opvang Oekraïense vluchtelingen 1. De opvang van vluchtelingen op de bij de gemeente bekende adressen  gedogen voor de 
duur van de door de Rijksoverheid vergunde verblijfsstatus periode (momenteel 3 jaar).  

2. Deze beslissing met een aan de bij de gemeente bekende opvangadressen kenbaar maken.  

  Portefeuillehouder SD, A. Wijs  

1.  553716 Subsidie KC Het Borghonk kwaliteit 
Voorschoolse Educatie 

In te stemmen met de (locatiegebonden) subsidie van  
€ 5000,- aan het Borghonk t.b.v. voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een 
achterstand 

2. 554098 Maatwerkverantwoording GGD regio Utrecht 
2021 

Voor kennisgeving aannemen 

3. 554017 Gebruik Suwinet Voor kennisgeving aan te nemen. 

4. 553853 Meldpunt Verward gedrag 1. Het Advies- en meldpunt verward gedrag regio Foodvalley Utrecht m.i.v. 1 januari 2022 
structureel in te richten.  

2. Met de gemeenten Rhenen en Veenendaal de samenwerkings-overeenkomst voor het 
voortzetten van de uitvoering van het Advies- en meldpunt verward gedrag regio Foodvalley 
Utrecht aan te gaan vanaf 1 februari 2022 

  Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-
Willemsen 

 

1. 554053 Grondprijs sociale huurwoningen Aangehouden 

2. 554032 Vaststellen grondexploitatie Groot Overeem II 
2022 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde grondexploitatie en raadsvoorstel. 
2.  Deze ter besluitvorming door te begeleiden naar de gemeenteraad.  
3. De wethouder te mandateren om ondergeschikte wijzigingen t.g.v. de controle door de 

accountant te accorderen 

3. 554033 Vaststellen en afsluiten grex Beekweide 2022 1. Kennis te nemen van bijgevoegde grondexploitatie en raadsvoorstel.  
2. Deze ter besluitvorming door te begeleiden naar de gemeenteraad.  
3. De wethouder te mandateren om ondergeschikte wijzigingen t.g.v. de controle door de 

accountant te accorderen 

4. 554034 Vaststellen en afsluiten grex Taets van 
Amerongenweg (fase 1) 2022 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde grondexploitatie en raadsvoorstel. 
2.  Deze ter besluitvorming door te begeleiden naar de gemeenteraad.  
3. De wethouder te mandateren om ondergeschikte wijzigingen t.g.v. de controle door de 

accountant te accorderen 

5. 554031 Vaststellen grex Beekweide II 2022 1. Kennis te nemen van bijgevoegde grondexploitatie en raadsvoorstel.  
2. Deze ter besluitvorming door te begeleiden naar de gemeenteraad.  
3. De wethouder te mandateren om ondergeschikte wijzigingen t.g.v. de controle door de 

accountant te accorderen 

 


