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Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 

gehouden op 1 februari 2022 om 10:30 uur. 
 

 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

L.N. Bosland 
P. de Haan 

A.M.E. Janssen 
J. de Wit, secretaris 

P.J.C. Stander, notulist 

 
Afwezig (met kennisgeving vooraf): 

M.D. Hulshof (tot 11.30u aanwezig geweest voor terugkoppeling politieke avond) 
 

 

 BBN22.0003 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 25 januari 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
   

 
 BBN22.0004 

2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 27 januari 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
   

 
 BB22.0017 

3. Onderwerp : B&W Besluit Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor 
inwoners met een minimum inkomen 

 Besluit : 1. In voorjaar 2022 van start te gaan met de inzet van het CooL-en 

beweegprogramma voor inwoners met een minimum inkomen en 
overgewicht; 

2. Met Menzis samen te werken in dit programma en hiertoe met 
Menzis een overeenkomst aan te gaan; 

3. De burgemeester te verzoeken wethouder Leo Bosland te 

machtigen om namens hem de samenwerkingsovereenkomsten als 
genoemd in beslispunt 2 te ondertekenen. 

 
 

RAAD BB21.0378 
4. Onderwerp : B&W Besluit Financieel besluit jeugdhulp, maatschappelijke 

ondersteuning en Participatiewet Wageningen 2022 

 Besluit : 1. Het Financieel besluit Jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning 
en Participatiewet Wageningen 2022 vast te stellen en met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking laten treden; 
2. Dit B&W-besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de 

raads- en steunfractieraadsleden hiervan in kennis te stellen. 

 
 

RAAD BB22.0026 
5. Onderwerp : B&W Besluit Declaratie kosten opruimen bommen 

 Besluit : 1. Het raadsvoorstel Declaratie kosten opruimen bommen ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden zodat de suppletie-

uitkering aangevraagd kan worden. 
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 BB22.0016 
6. Onderwerp : B&W Besluit Convenant handhaving Renkum - Wageningen 

 Besluit : 1. Instemmen met convenant handhaving Renkum –  
Wageningen 2022; 

2. De burgemeester het convenant handhaving Renkum – 
Wageningen 2022 bij de eerstvolgende gezagsdriehoek op  
7 februari 2022 te laten tekenen; 

3. De toezichthouders van de gemeente Renkum, op basis van 
artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen 2014, 

aan te wijzen als toezichthouder op die verordening. 
 

   

 
RAAD BB22.0023 

7. Onderwerp : B&W Besluit Bestemmingsreserve investeringen Stad 
Wageningen 

 Besluit : 1. De consultatienotitie Bestemmingsreserve investeringen Stad 

Wageningen vast te stellen; 
2. De consultatienotitie aan de Griffie aan de bieden met het verzoek 

deze door te geleiden naar de Politieke Avond. 
 

 BB22.0032 
8. Onderwerp : B&W Besluit Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen 

Wageningen 2022 

 Besluit : 1. De Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2022 
vast te stellen en in werking te laten treden de eerste dag na 

publicatie. 
 

   

RAAD BB22.0031 
9. Onderwerp : B&W Besluit Afgedane moties en toezeggingen 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief over de afgedane moties en toezeggingen 
vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 

 
 BB22.0030 

10. Onderwerp : B&W Besluit Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2022 
 Besluit : 1. Het Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2022 vast te stellen 

en in werking te laten treden de dag na publicatie. 

  
 

 BB22.0028 
11. Onderwerp : B&W Besluit Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022 

 Besluit : 1. Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022 vast te stellen en in 
werking te laten treden de eerste dag na publicatie. 
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	Aanwezig:

