
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 30 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. 23 augustus 2022 Het college heeft de besluitenlijst vastgesteld 

2. Ingekomen stukken en mededelingen Niet van toepassing 

 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der 
Vlist 

 

1. Regionaal Risicoprofiel 2023 VRU Aangehouden. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van deze stukken geen zienswijze in te 
dienen en evenmin wensen kenbaar te maken ten aanzien van het nog op te stellen beleidsplan 
Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027. 

 Portefeuillehouder SD, J. Dirven  

1.  Aanbod regionale woningcorporaties Regio 
Foodvalley 

1. Het college stemt in met tekst aanbod regionale woningcorporaties Regio Foodvalley 
2. Wethouder J.A.M. Dirven wordt gemandateerd om het aanbod namens het Woningbedrijf te 

ondertekenen 

   

2. Subsidieaanvraag Bibliotheek ZOUT 2023 
(basisaanbod) 

1. Het college stelt een bedrag van maximaal € 72.408,- voor de Bibliotheek Z-O-U-T beschikbaar als 
subsidie voor het basisaanbod 2023; 

2. Het college stelt een bedrag van maximaal € 1.722,- voor de Bibliotheek Z-O-U-T beschikbaar  als 
subsidie voor de uitvoering van het programma Boekstart in 2023; 

3. Het college stemt in met het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente 
Renswoude en de Bibliotheek Z-O-U-T ter uitwerking van de subsidieverleningsbeschikking aan de 
bibliotheek voor subsidiejaar 2023 en mandateert de wethouder deze te ondertekenen 

3. Subsidie Ons Genoegen 2023 en vaststelling 
2021 

1. Het college kent een voorlopige subsidie ter hoogte van  
€ 8.020,55 toe aan Harmonievereniging Ons Genoegen voor het jaar 2023. 

2. Het college stelt de subsidie van 2021 aan Harmonievereniging Ons Genoegen definitief vast op € 
7.207,52  

4. Subsidie Sportvereniging Renswouw 2023 1. Het college verleent een voorlopige subsidie van  
€ 12.809,43 voor 2023 aan Sportvereniging Renswouw. 

2. Het college stelt de subsidie van € 12.193 voor 2021 definitief vast voor Sportvereniging Renswouw 
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5. Subsidie IDH 2023 en vaststelling 2021 1. Het college stemt in met de subsidie voor IDH Schuldhulp voor 2023 ter hoogte van  
€ 4.080,69. 

2. Deze subsidie wordt definitief vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. 
3. Het college stelt de subsidie aan IDH Schuldhulp voor 2021 definitief vast op € 4.180,00. 

 Portefeuillehouder EF, H. van der Schoor  

1. Gebiedsuitwerkingen verstedelijkingsstrategie Het college besluit door het vaststellen van bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit, de  gemeenteraad 
voor te stellen de volgende besluiten te nemen: 
1. Het ‘Wijzigingsdocument Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel I) vast te 

stellen; 
2. De ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’ 

(Deel II-A) met daarin het hoofdstuk ‘Werken met de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 
Foodvalley’ (Deel II-B) als basis voor de verdere uitwerking van de gebiedsuitwerkingen en het te 
sluiten akkoord vast te stellen; 

3. Bij de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley - in de 
Gebiedsuitwerkingen – de volgende overwegingen vanuit Renswoude mee te geven: 

 
a) Behoud van het dorpse en landelijke karakter van Renswoude; 
b) Er is toekomstperspectief voor agrariërs; 
c) Behoud van mogelijkheden voor lokale ontwikkeling woningbouw en bedrijventerrein op de schaal van 

Renswoude; 
d) Verkeersveiligheid N224, mogelijkheid rondweg om Renswoude, goede bereikbaarheid met OV, goede 

fietsverbindingen; 
e) Behoud van en respect voor bestaande cultuurhistorische waarden, zoals de Grebbelinie; 
f) Bevordering recreatie en toerisme op de schaal van Renswoude. 

 
 


