
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 5 juli 2022 om 10.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 secretaris E. Jansonius 
 wethouder J. Dirven 
 wethouder H. van der Schoor 
  

Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

1. 556881 Besluitenlijst vergadering d.d. 21 juni 2022 Vastgesteld 

2. 557520 Ingekomen stukken en mededelingen Voor kennisgeving aangenomen 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

1. 555827 Kleurrapportage Monitor Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
2021/2022 

1. College neemt kennis van de monitor monumenten en archeologie 
2021/2022 over Renswoude;  

2. de monitor wordt als ingekomen stuk ter kennisname aan de 
gemeenteraad gestuurd 

2. 555781 Aanwijzing mw. C. Menting als gemeentearchivaris m.i.v. 01-03-2022 mw. C. Menting m.i.v. 1 maart 2022 aan te wijzen als gemeentearchivaris 

3. 556018 Gunning meubilair nieuw gemeentehuis 1. Opdracht te verstrekken aan de laagste inschrijver Pajaco 
Interieurbouw;  

2. opdracht conform bijgevoegde brief uit te laten gaan 

4 554574 Principeverzoek Schalm 5 1. In te stemmen met de bouw van drie vrijstaande woningen van 660 
m3 per woning;  

2. in te stemmen met de bouw van bijgebouwen bij iedere woning 
waarbij twee woningen voorzien worden in bijgebouwen van 80 m2 en 
één woning voorzien wordt van 150 m2 aan bijgebouwen;  

3. aanvrager mede te delen dat 3 woningen met bijgebouwen op het 
perceel Schalm 5 onder een woonbestemming kunnen worden 
gebracht zoals onder punt 1. en 2. benoemd. Voorts gelden de eisen 
van een goede landschappelijke inpassing;  

4. aanvrager aan te geven dat hij voor een planherziening dient zorg te 
dragen;  

5. kostenafwikkeling vindt plaats via een op te stellen 
exploitatieovereenkomst na indiening bestemmingsplanherziening 

  Portefeuillehouder SD, J. Dirven  
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Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

1.  555079 Subsidievaststelling Stichting Vluchtelingenwerk 2021 1. De subsidie aan Stichting VluchtelingenWerk van 2021 wordt definitief 
vastgesteld op  
€ 1.908,--. 

2.  Het verschil van € 4.673,- tussen het voorlopig verleende bedrag en 
het gerealiseerde bedrag wordt teruggevorderd 

2. 557502 Gebruik fraudescorekaart (DPS-matrix) 1. College stemt in met de raadsinformatiebrief gebruik fraudescorekaart 
(DPS-matrix).  

2. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad te 
verstuurd.  

3. De door het CDA gestelde vragen worden nog schriftelijk beantwoord, 
aangezien de raadsinformatiebrief niet op alles antwoord geeft 

3. 557492 Raadsinformatiebrief uitbetaling Energietoeslag en te hoge norm 
Grebbepas 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief uitbetaling Energietoeslag 
en te hoge norm Grebbepas. 

2. De raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te versturen. 

  Portefeuillehouder EF, H. van der Schoor  

1. 545974 Verkoop snippergroen De Meent 29 In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst. 

2. 547122 Nota bodembeheer werkgebied ODRU De “Nota bodembeheer werkgebied ODRU” met de bijbehorende 
bodemkwaliteitskaarten voor PFAS en standaardstoffen en de 
bodemfunctiekaart ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad volgens het bijgevoegde conceptraadsvoorstel. 

3. 557126 Barneveldsestraat 32, herbouwen twee woningen 1. Het college wijst het huidige voorgestelde initiatief af. Het college vindt 
het van belang dat - conform de tekeningen van de 
landschapsarchitect - de indruk van een enkel erf (o.a. hoofd- en 
bijgebouwen) blijft gehandhaafd.  

2. Het college vindt het van belang dat er maar een enkele uitrit zal zijn, 
op een plek. Het heeft de voorkeur dat deze aan de Bekerweg uitkomt. 
In dat geval moet de uitrit aan de Barneveldsestraat ongedaan worden 
gemaakt.  

3. Het college geeft de initiatienemer in overweging een initiatief in te 
dienen dat tenminste voldoet aan bovenstaande criteria. 

4. 556801 Omgevingsaanvraag bouwen nieuwbouw woning + zwembad 
Utrechtseweg 3d 

Omgevingsvergunning verlenen 

5. 557354 Intentieovereenkomst met omgevingsdienst, provincie en externe 
adviseurs  

In te stemmen met de intentieovereenkomst 

6. 556990 Kadernota 2023 In te stemmen met de kadernota 2023. De kadernota 2023 ter vaststelling 
aan de raad voor te leggen 
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