
 

 

 

 
Notulen B&W vergadering 7 juni 2022  1 

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

gehouden op 7 juni 2022 om 10:30 uur. 
 

 

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

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

G. van Vulpen 
A.M.E. Janssen 

M.D. Hulshof 
E. Bijleveld 

J. de Wit, secretaris 

T. van Gent, notulist 
 

 

 BBN22.0024 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 31 mei 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
  

 

 BB22.0134 
2. Onderwerp : B&W Besluit Intentieverklaring onderdoorgang Renkums 

Beekdal 
 Besluit : 1. Akkoord gaan met het ondertekenen van de intentieverklaring;  

2. De burgemeester vragen om wethouder Bijleveld te machtigen om 

namens de gemeente de intentieverklaring te ondertekenen. 
  

 BB22.0156 
3. Onderwerp : B&W Besluit Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2021 

 Besluit : 1. Het jaarverslag 2021 Wet kinderopvang vast te stellen; 
2. De raad via het jaarverslag te informeren over het toezicht op de  

kinderopvanginstellingen in 2021; 

3. Het jaarverslag aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de 
raads- en commissieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
RAAD BB22.0143 

4. Onderwerp : B&W Besluit stand van zaken  motie natuurinclusieve 

landbouw 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief op de motie Natuurinclusieve landbouw 

vaststellen; 
2. Bovengenoemde raadsinformatiebrief aan de Griffie te sturen ter 

kennisname voor de gemeenteraad. 
 

 BB22.0091 

5. Onderwerp : B&W Besluit verrekening van de neveninkomsten over 2021 
 Besluit : 1. De (eventuele) neveninkomsten over 2021 van de wethouders 

mevrouw A.M.E. Janssen en mevrouw M.D. Hulshof, de oud-
wethouders de heer P. de Haan en de heer L.N. Bosland, de 

burgemeester de heer F. Vermeulen en oud-burgemeester de heer 

G.J.M. van Rumund, conform het advies van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet te verrekenen. 

  
 BBN22.0025 

6. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 3 juni 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

   


	Aanwezig:

