
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 6 september 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. 30 augustus 2022 Vastgesteld 

2. Ingekomen stukken en mededelingen Voor kennisgeving aangenomen 

 Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der 
Vlist 

 

1. Ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 1. Het college heeft kennisgenomen van het Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2023 ‘Veiligheid in 
samenspel’ van de Veiligheidsregio Utrecht;  

2. de raad wordt voorgesteld t.a.v. deze stukken geen zienswijze in te dienen en evenmin wensen kenbaar 
te maken t.a.v. het nog op te stellen beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027. 

2. Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 
gemeente Veenendaal 

Het college heeft het Aanwijzings-besluit invorderingsambtenaar gemeente Veenendaal vastgesteld 

3. Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente 
Veenendaal 

Het college heeft het Aanwijzings-besluit heffingsambtenaar gemeente Veenendaal vastgesteld 

 Portefeuillehouder SD, J. Dirven  

1.  Eenmalige subsidieverlening aan Stichting 
Sporthal De Hokhorst als compensatie voor 
OZB 2021 

Het college heeft ingestemd met een eenmalige subsidie aan De Hokhorst van € 3.575 als compensatie van 
de onroerendezaakbelasting van 2021. 

2. Aanpak Eenzaamheid “Renswoude voor elkaar”: 
Evaluatie 2021 en Uitvoeringsagenda 2022 

1. Het verslag “Renswoude voor elkaar” 2021 wordt voor kennisgeving aangenomen  
2. Het college stemt in met de Uitvoeringsagenda 2022 en stelt hiervoor middelen beschikbaar vanuit het 

compensatie-pakket Corona-maatregelen 2021. 

3. Wijzigingsverordening Afstemmingsverordening 
Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016 

1. De raad wordt voorgesteld de Wijzigingsverordening Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en 
Ioaz 2016 vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.  

2. Het ontwerpbesluit wordt ter advisering voorgelegd aan de Cliëntenraad. 

4. Uitvoeren mutatieonderhoud en verduurzaming 
Wilgenlaan 1 

1. Het college heeft ingestemd met het voorstel tot het uitvoeren van mutatieonderhoud en verduurzaming 
Wilgenlaan 1.  

2. Er wordt opdracht verleend aan Weijman voor mutatieonderhoud, ter grootte van € 29.637,34 incl. BTW 
ten laste brengen van de exploitatie (onderhoudskosten) Woningbedrijf.  
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Nr. Punten van behandeling beslissing 

3. Er wordt opdracht aan Weijman verleend voor verduurzaming, ter grootte van € 22.083,50 incl. BTW 
activeren en de jaarlijkse afschrijving van € 883,34 ten laste brengen van de exploitatie (afschrijving 
materiele vaste activa) van het Woningbedrijf. 

 Portefeuillehouder EF, H. van der Schoor  

 Geen openbare agendapunten   

 


