
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 16 augustus 2022 om 10.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 secretaris E. Jansonius 
 wethouder J. Dirven 
 wethouder H. van der Schoor 
  

Nr. Punten van behandeling beslissing 

1. Besluitenlijst vergadering d.d. 5 juli 2022 Vastgesteld 

2. Ingekomen stukken en mededelingen -- 
-- 
Voor kennisgeving aangenomen 
-- 
-- 
15 november a.s. komt GS langs 
-- 

   

 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

1. Toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2021 (2022) 1. Het college heeft kennis genomen van het toezichtverslag archief- en 
informatiebeheer 2021;  

2. het toezichtverslag wordt toegezonden aan de provincie Utrecht in het kader van het 
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

2. Beoordeling ENSIA-verantwoording 2021 beveiliging Suwinet Voor kennisgeving aangenomen 

 Portefeuillehouder SD, J. Dirven  

1.  Memo stand van zaken projecten flexwonen 1 Het college heeft ingestemd met inhoud memo stand van zaken projecten 
flexwonen.  

2 Ingestemd met voorstel om bedrag meerwerk 8 studio’s Het Binnenveld/Vendelier 
van 
€ 83.000,- toe te voegen aan de onrendabele top van het project en dit ten laste te 
brengen van de algemene reserve van het Woningbedrijf.  

3 Bedrag meerwerk van € 83.000,- wordt opnemen in de najaarsnota 2022.  
4 Memo wordt ter informatie toegestuurd aan de gemeenteraad 

 Portefeuillehouder EF, H. van der Schoor  



    

 

 

2 
 

Nr. Punten van behandeling beslissing 

1. Terugkoppeling Ministerie van BZK betr. ENSIA zelfevaluatie 
BAG/BGT/BRO 2021 

Het college heeft kennisgenomen van de brief van de toezichthouder over de ENSIA 
zelfevaluatie 2021 BAG, BGT en BRO en de verbeterpunten betreffende de BRO zullen 
worden toegepast in de procedures. 

2. Principeverzoek Molenstraat 22-24 1 Er wordt geen medewerking verleend aan de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen, 
omdat deze strijdig is met het bestemmingsplan.  

2 Er wordt geen medewerking verleend aan de bouw van woningen t.b.v. 
arbeidsmigranten. 

3. Omgevingsaanvraag bouwen 37 woningen Taets van Amerongen fase 
2 

1 De ontwerp-omgevings-vergunning is vastgesteld en wordt na publicatie gedurende 
zes weken ter inzage gelegd;  

2 de gemeenteraad wordt met tussenkomst van de raadscommissie voorgesteld de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven;  

3 de 3 woningen (blok 1) worden omgezet van sociale huur naar vrije sectorhuur. 

4. Actualisatie visie werklocaties 2020-2030 en Regionaal Programma 
Werklocaties 2022-2026 

Voor kennisgeving aangenomen en dit wordt ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad 

     
                
        


