
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

Datum vergadering: 24 mei 2022 om 09.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 secretaris E. Jansonius 
 wethouder A. Wijs 
afwezig: wethouder M.C. Teunissen-Willemsen 
  

Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

1. 555120 Besluitenlijst vergadering d.d. 17 mei 2022 Vastgesteld 

2. 444048 Ingekomen stukken en mededelingen Voor kennisgeving aangenomen 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

1. 555048 Restauratiesubsidie Dorpsstraat 69-69a Restauratiesubsidie verlenen onder voorwaarden op grond van de subsidieverordening 
gemeentelijke monumenten 

2. 525297 Besteding RBV-gelden (Regeling Beëindiging 
Veehouderijtakken) voor AVP-doelen 

1. Conceptbrief aan Gedeputeerde met bijlage vast te stellen;  
2. in te stemmen met het proces om eerst de raadscommissie te raadplegen, dan de 

provincie op de hoogte te stellen en tot slot de raad hierover te laten besluiten 

  Portefeuillehouder SD, A. Wijs  

1.  554676 Renoveren van Reedeweg 67 1. Instemmen met verstrekken van opdracht voor het renoveren van de woning Van 
Reedeweg 67 aan DubbelM ter grootte van  
€ 59.222,29 excl. BTW;  

2. van dit bedrag € 21.024,47 te activeren, i.v.m. woningverbetering (aanbrengen 
verwarmingsinstallatie en mechanische luchtbehandeling) en het restant van € 
38.197,82 ten laste te brengen van de gereserveerde kosten voor groot onderhoud 
2022 voor complex 12;  

3. vanwege de urgentie af te zien van meervoudige onderhandse aanbesteding (grens > 
€ 50.000,-) 

  Portefeuillehouder EF, M.C. Teunissen-Willemsen  

1. 555160 Memo MER en RES 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo over de MER en RES 
2. Notitie wordt op raadsagenda gezet 

2. 555194 Behandeling jaarstukken 2021 Instemmen met de jaarstukken 2021 van de gemeente Renswoude en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

3. 554034 Vaststellen en afsluiten grex Taets van Amerongenweg 
(fase 1) 2022 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde gewijzigde 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 


