
 
Besluitenlijst 

Openbare B&W besluitenlijst van week 02; vastgesteld in de vergadering van  19 

januari 2021 

  

 

Nr.  

 

Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit 

1. JM 121722 / Team 

Beleid Ruimtelijk 

Domein 

Vaststellen o.a. 

bestemmingsplan 

'Lawijckerhof 6. e.o., 

2021’ 

A. Bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitplan 

De gemeenteraad 

voorstellen: 

1. het bestemmingsplan 

'Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ 

ongewijzigd vast te stellen; 

2. het beeldkwaliteitplan 

‘Lawijckerhof 6’ ongewijzigd 

vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast 

te stellen; 

 

B. Besluit hogere 

grenswaarde 

1. In te stemmen met de 

gegeven reactie op de 

zienswijze; 

2. het besluit hogere 

grenswaarden Wet 

geluidhinder tbv nieuwe 

woningen Lawijckerhof 6 

ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

besloten 

2. LR 106119 / Team 

Beleid Ruimtelijk 

Domein 

Toekennen 

monumentenstatus RK-

kerk aan de Utrechtseweg 

153, parochiehuis aan de 

Dorpsstraat 1-1a en de 

begraafplaats aan de 

Groeneweg te Renkum 

 Aanwijzen van deze 

kerk, parochiehuis, 

processiepark, 

begraafplaats, 

lijkenhuisje en 

monument priestergraf 

tot gemeentelijk 

monument 

 Vaststellen van 

bijgevoegde 

zienswijzennota 

Conform 

besloten 

3. JM 131235 / Team 

Beleid ruimtelijk 

Domein 

Suppletieaanvraag 

indienen bij ministerie 

van BZK voor het 

opsporen en ruimen van 

Niet Gesprongen 

Explosieven (NGE) 

De gemeenteraad voor te 

stellen een aanvraag in te 

dienen bij ministerie voor 

BZK voor een suppletie-

uitkering uit het 

Gemeentefonds, voor de 

gemaakte kosten in het 

opsporen en ruimen van Niet 

Gesprongen Explosieven 

Conform 

besloten 
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(NGE) uit de Tweede 

Wereldoorlog voor de 

spooronderdoorgang 

Wolfheze en de aanleg van 

glasvezel in gemeente 

Renkum. De kosten (excl. 

BTW) bedragen: € 

216.539,17. De suppletie 

bedraagt € 151.577,42. 

4. MM  / Team Beleid 

Sociaal Domein 

Verordening Jeugdhulp 

2021 

- Aan de raad voorstellen 

om de Verordening 

Jeugdhulp gemeente 

Renkum 2021 vast te 

stellen onder gelijktijdige 

intrekking van de 

Verordening Jeugdhulp 

2019. 

- Besluiten bijgaande brief 

(bijlage 3a) als reactie 

op het advies van de 

Adviesraad Sociaal 

domein te verzenden. 

Conform 

besloten 

5. MM 129186 / Team 

Interne 

Dienstverlening 

Uitvoeringsregeling 

wegsleepverordening 

2021 

Bijgevoegde 

Uitvoeringsregeling 

wegsleepverordening 2021 

vaststellen 

Conform 

besloten 


