
 

 

 

 
  

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

Datum vergadering: 10 januari 2023 om 10.00 uur 
aanwezig: burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 secretaris E. Jansonius 
 wethouder H. van der Schoor 
afwezig: wethouder J. Dirven 
  

Nr.   Djuma Punten van behandeling beslissing 

1. 566965 Besluitenlijst vergadering d.d. 20 december 2022 Het college heeft de besluitenlijst vastgesteld. 

2. 567221 
567488 

Ingekomen stukken en mededelingen - Agenda raadscommissie 31-01-2023: voor kennisgeving aangenomen. 
- Offerte Hackshield: College besluit  in te gaan op de offerte van Hackshield 

en het bedrag voor deze activiteit - het bedrag voor de   komende drie jaar op 
te nemen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026 

  Portefeuillehouder AB, P. Doornenbal-van der Vlist  

1. 565801 Wegwijzer voor de toekomst STAMU (Steunpunt Archeologie 
en Monumenten Utrecht) 

1. Het college heeft kennis genomen van de rapportages Monitor erfgoedbeleid 
provinciebreed en gemeentespecifiek;  

2. de rapportages worden als ingekomen stuk aangeboden aan de gemeenteraad. 

 
2. 

562996 Toevoeging smederij aan monumentbeschrijving Dorpsstraat 
74 

1. Het college heeft besloten tot plaatsing van smederij Dorpsstraat 74 op de 
gemeentelijke monumentenlijst;  

2. het voornemen daartoe wordt kenbaar maken aan de eigenaar en de procedure 
daarvoor zal worden opgestart. 

3. 567173 Aanwijzing schuurberg Dorpsstraat 40 als gemeentelijk 
monument 

1. Het college heeft besloten tot plaatsing schuurberg Dorpsstraat 40 op de 
gemeentelijke monumentenlijst;  

2. het voornemen daartoe wordt kenbaar gemaakt aan de eigenaar en de procedure 
daarvoor zal worden opgestart. 

4. 566470 Onderzoek herbestemming De Borgwal t.b.v. tijdelijke opvang 
Oekraïners 

1. Het college heeft ingestemd met PvE tijdelijke herbestemming Borgwal;  
2. het college heeft ingestemd met opdrachtverstrekking aan Dubbel M ter grootte 

van € 234.030,52 incl. BTW;  
3. het college heeft ingestemd met afwijken, op grond van art. 4.7, van Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid gemeente Renswoude 2021;  
4. de gemeenteraad wordt op  

17 januari 2023 vertrouwelijk ingelicht;  
5. het college heeft ingestemd met de inhoud van bijgevoegde brief aan 

omwonenden. 
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5. 567238 Wijziging reglementen van orde raad en raadscommissie Het college heeft het voorstel van het presidium voor kennisgeving aangenomen. 

6. 567209 Raadsinformatiebrief Woondeal Het college besluit de brief ter kennisname aan de raad te sturen. 

7. 567212 Raadsinformatiebrief uitkomsten BO MIRT 2022 Het college besluit de brief ter kennisname door te sturen aan de raad. 

8. 567304 Raadsvoorstel opvolging motie M7- De raad aan zet Aangehouden 

  Portefeuillehouder SD, J. Dirven  

1.  567302 Reactie motie M13-2022 inzake mislukken 
miljoenenproject GGiD 

1. Het college heeft ingestemd met de memo Reactie Motie M13-2022;  
2. de memo wordt verstuurd naar de gemeenteraad. 

2. 565889 Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport en 
Cultuur Utrecht 

1. Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport en 
Cultuur Utrecht;  

2. de financiële gevolgen zullen voor 2023 in de voorjaars-rapportage 2023 worden 
verwerkt en meerjarig in de kadernota 2024. 

3. 565690 Bekostiging meerkosten corona jeugdhulp 2022 1. Het college heeft de bekostigingswijze meerkosten vanwege coronamaatregelen 
zoals beschreven in bijlage 1 vastgesteld.  

2. Het college heeft besloten de middelen voor bekostiging meerkosten zoals 
ontvangen vanuit de Rijksoverheid, ter beschikking te stellen voor de regionale 
bekostigingswijze zoals beschreven in bijlage 1 en de bekostiging van 
meerkosten die verbonden zijn aan de levering van jeugdhulp op basis van de 
Landelijke contracten (LTA). Dat de hoogte van de bijdrage van de gemeente, en 
met de bijdrage vanuit de ander gemeenten daarmee de hoogte van het gehele 
regionaal gevormde budget, wordt gedaan in het regionaal Financieel Overleg.  

3. Het college heeft besloten de kosten waarvoor aanvragen worden ingediend te 
laten beoordelen of ze voor vergoeding in aanmerking komen. Het totaal aan voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten worden vergeleken met het regionaal 
beschikbare regionale budget. Als het regionaal beschikbare budget toereikend is 
voor integrale vergoeding worden de kosten integraal vergoed. Indien en voor 
zover de opgetelde kosten het regionaal budget overschrijden, worden de 
vergoedingen van de kosten evenredigheid verlaagd tot het totaal van het 
beschikbare regionale budget.  

4. Het college heeft besloten de uitvoering van deze bekostigingswijze meerkosten 
vanwege coronamaatregelen alsmede de afhandeling van facturen aangaande 
bekostiging meerkosten verbonden aan de levering van jeugdhulp op basis van de 
Landelijke contract (LTA) op te dragen aan het Knooppunt Jeugdhulpregio 
FoodValley.  

5. Het college heeft besloten de uitvoering aanvullend aan de reguliere contracten 
en addenda uit te voeren onder het bestaande mandaat van de 
gemeentesecretaris van de gemeente Veenendaal volgen uit het Mandaat, 
volmacht en machtigingsbesluit regionale samenwerking Jeugdhulp. 
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54 567226 Eindevaluatie Transitieplan IW4 Het college heeft besloten de raad voor te stellen het nieuwe financieringsmodel voor 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vast te stellen, waarbij de rijksbijdrage Wsw 
jaarlijks ongewijzigd in zijn geheel beschikbaar wordt gesteld aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (GR 
IW4) en de jaarlijkse extra gemeentelijke bijdrage komt te vervallen. 

5. 567219 Aanwijzing leden Dagelijks en Algemeen bestuur 
gemeenschappelijke regeling IW4 

1. Wethouder Jos Dirven is, met terugwerkende kracht per 24 mei 2022, 
aangewezen als lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4).  

2. Wethouder Henk van der Schoor is, met terugwerkende kracht per 24 mei 2022, 
aangewezen als plaatsvervangend lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van 
de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht 
(IW4). 

6. 567291 Aanpak BOT gemeenteraad - Dorpshuis 1. Het college stemt in met de voorgestelde aanpak BOT gemeenteraad 17 januari 
2023.  

2. Het college acht (een herhaling) van de presentatie onverstandig.  
3. Het college wil graag dat de gemaakte tekeningen en alternatieven worden 

gepresenteerd als praatplaat. De discussie moet gaan over het programma van 
eisen: wat wil de raad en wat heeft zij daar voor over. Bijgevoegde presentatie zal 
daartoe worden aangepast. 

7. 566904 Starten pilot zonnecoöperatie appartementencomplex 
Dorpsplein 

1. Het college heeft ingestemd met voorstel starten pilot zonnecoöperatie 
appartementencomplex Dorpsplein.  

2. Het college besluit opdracht te geven aan Innax om pilot verder uit te werken voor 
besluitvorming.  

3. Financiering pilot van € 120.000,- komt t.l.v. duurzaamheidsbudget 2023 
Woningbedrijf.  

4. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht 
van de pilot 

8. 566176 Memo over motie M6-2022 (verduurzaming 
energievoorziening verenigingen bij begroting 2023) 

1. Het college gaat akkoord met de strekking van bijgevoegde memo over motie M6-
2022.  

2. De bijgevoegde memo kan hier en daar wat scherper en pro-actiever worden 
geformuleerd, zonder de indruk te wekken dat de gemeente automatisch 
bijspringt. De gemeentesecretaris wordt gemandateerd deze wijzigingen door te 
voeren. 

3. De aldus gewijzigde memo kan aan de raad worden verstuurd. 

9. 566470 Aanschaf inventaris t.b.v. opvanglocatie Borgwal 1. Het college heeft ingestemd met voorstel tot aanschaf van inboedel voor de 
opvanglocatie.  
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2. Het college heeft ingestemd met verstrekken van opdracht aan DubbelM-Blinx 
voor een bedrag van maximaal € 132.607,53.  

3. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene reserve en later zoveel 
mogelijk verrekend met de te ontvangen daggeldvergoeding.  

4. Na instemming college wordt hiervoor raadsvoorstel ingediend. 

  Portefeuillehouder EF, H. van der Schoor  

  Geen openbare agendapunten  

 


