
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 17 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. 554750 Besluitenlijst vergadering d.d. 10 mei 2022 Vastgesteld 

2. 554844 Ingekomen stukken en mededelingen College stelt voor om agendapunt 6 af te voeren 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

1. 554802 Gemeentelijke rapportage VRU 2021 bijgevoegde jaarrapportage 2021 van de VRU ter kennisname aan de raad te zenden 

2. 554770 Ontwerpbegroting 2023 ODRU 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 
van de ODRU;  

2. bijgevoegd raadsvoorstel en  
-besluit vast te stellen, waarin voorgesteld wordt geen zienswijzen in te dienen 

  Portefeuillehouder SD, A. Wijs  

1.  554491 Klanttevredenheidsonderzoek VAV Valleihopper Voor kennisgeving aannemen en doorgeleiden ter kennisname naar de raadsvergadering 
van 21 juni 2022 

2. 553745 Jaarstukken en ontwerpbegroting GGD regio Utrecht 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 
2023.  

2. Het conceptraadsvoorstel vast te stellen en daarmee de raad voorstellen om geen 
zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2023 van de GGD regio Utrecht 

3. 552963 Jaarstukken en ontwerpbegroting Valleihopper 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 
2023 van de Valleihopper.  

2. Het conceptraadsvoorstel vast te stellen en daarmee de raad voorstellen geen 
zienswijze in te dienen. 

4. 554616 Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 IW4 1. Aan de raad voor te stellen om de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 GR IW4 te 
versturen, conform bijgevoegde brief.  

2. De raad kennis te laten nemen van het jaarverslag en jaarrekening GR IW4 2021 (incl. 
accountantsverklaring).  

3. De raad kennis te laten nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2021 van IW4 Beheer 
N.V. (incl. accountantsverklaring). 

5. 554059 Beleidsregel bijzondere bijstand In te stemmen met de Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand 
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Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

  Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  

1. 554053 Grondprijs sociale huur 1. De grondprijs voor sociale huurwoningen vast te stellen op € 25.000,- per kavel.  
2. De grondprijs circa tweejaarlijks te toetsen op marktconformiteit om deze zo nodig te 

herzien. 

2. 554823 Gunning audio visuele middelen nieuwe gemeentehuis 
definitief 

1. Opdracht te verstrekken aan de laagste inschrijver AVEX International B.V.  
2. Opdracht incl. opties conform bijgaande brief uit te laten gaan 

 


