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Planning, Rondje Regio, Representatieve agenda en Rondje Raad 13-09-
2022 
 

 RONDJE REGIO WEEK 36, 37 en 38  (6 september t/m 26 
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WOUTER CATSBURG 

 

 
 
 

  

  

  

  

0.0.1 
 

Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2023 

In te stemmen met bijgaande conceptbrief met een reactie aan de VRU op het 
concept RRP 2023; 

1. Deze brief als bijlage bij begaande raadsinformatiebrief voor te hangen 

bij de raad met als uiterste 

reactiedatum 15 oktober 2022; 

2. De brief met de reactie op het RRP 2023 aan de VRU te zenden als de 

tot de onder 2 genoemde datum 

binnengekomen reacties geen aanleiding geven tot een gewijzigde 

brief; 

3. De brief met de reactie op het RRP 2023 opnieuw in het college te 

agenderen, als de reactie op het 
concept RRP2023 daartoe aanleiding geven. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 
 

0.0.2 
 

Aanwijzing buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. 

Mevrouw A.J.A.M. Sturkenboom en de heer G.J. van Bennekom aan te wijzen 

als buitengewoon ambtenaar 

burgerlijke stand (babs) voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 oktober 2022. 

Te verlengen de aanwijzing 

van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) de heer R.E. van 

Gemeren voor de duur van 5 
jaar ingaande op 1 oktober 2022. 
 

Besluit: 

Akkoord 
 

0.0.3 
 

Ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling VRU 

1. In te stemmen met bijgaande conceptbrief met een reactie aan de VRU 

op het ontwerp-wijzigingsbesluit 
GR-VRU; 

2. Deze brief als bijlage bij begaande raadsinformatiebrief voor te hangen 
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bij de raad met als uiterste 

reactiedatum 15 oktober 2022; 

3. De brief met de reactie op het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU aan 

de VRU te zenden als de tot de 

onder 2 genoemde datum binnengekomen reacties geen aanleiding 

geven tot een gewijzigde brief; 

4. De brief met de reactie op het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU 

opnieuw in het college te agenderen, 

als de reactie op het concept ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU 
daartoe aanleiding geven. 

 

Besluit: 

Akkoord 
 

1.0.1 
 

inkoop Huishoudelijke Ondersteuning 

1. In te stemmen met de gezamenlijke inkoop van huishoudelijke 

ondersteuning, samen met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 

Duurstede met een mogelijkheid voor de gemeenten Bunnik en De Bilt om op 

een later moment aan te sluiten en leidend tot nieuwe contracten met 

zorgaanbieders per 1 maart 2023. 

2. Deze gezamenlijke inkoop uit te voeren met een open house procedure 

waarbij de volgende uitgangspunten gelden: een contractperiode voor de duur 

van drie jaar met opties tot drie maal verlenging met een jaar; de mogelijkheid 

voor zorgaanbieders om in te schrijven per gemeente en per product; 

bekostiging via prijs maal hoeveelheid en ruimte voor het ontwikkelen van 

pilots gericht op het toekomstig bestendig organiseren van huishoudelijke 

ondersteuning. 

3. Een uurtarief van maximaal € 33,21 per uur voor het product HO vast te 

stellen voor het jaar 2023 en toe te passen op deze inkoop en een uurtarief van 

maximaal € 41,93 per uur voor het product HO-x 

vast te stellen voor het jaar 2023 en toe te passen op deze inkoop. 

4. In te stemmen met de voorbereiding tot het onderbrengen van het 

gezamenlijk contractmanagement op deze contracten bij het regionaal Inkoop 

en Contractmanagement (ICM). 

5. In te stemmen met de concept-beantwoording aan de adviesraden van 

Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. 

6. De gemeenteraad te informeren over de gezamenlijke inkoop door middel 

van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

7. Na toetsing van alle gunningscriteria de overeenkomsten met de gegunde 

partijen aan te gaan. 

8. De portefeuillehouder Wmo te mandateren om de lokale overeenkomsten 

voor Huishoudelijke Ondersteuning te ondertekenen namens de gemeente 
Zeist. (besluit burgemeester) 
 

 
Besluit: 

Akkoord 
 

2.0.1 
 

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen 

van bouwwerken en wijzigen gemeentelijk monument in afwijking van het 
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advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in het kader van het 

project Duurzame Monumenten Zeist 

1. in te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning voor 

Soestdijkerweg 7 (bekend onder 

nummer 20220492) en deels het advies van de Commissie voor Ruimtelijke 

Kwaliteit (CRK) niet te volgen; 

2. de raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. de omgevingsvergunning in mandaat te laten verlenen door het 
afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling. 
 

Besluit: 

Akkoord 
 

2.0.2 
 

Begroting 2023 

1. De voorliggende Begroting 2023 en het bijbehorende raadsvoorstel vast te 

stellen, waarmee de Begroting 

2023 aan de raad zal worden aangeboden. 

2. De privaatrechtelijke tarieven voor 2023 vast te stellen (zie bijlagen): 

a. De tarieven parkeren 

b. De uitvoeringstarieven Beheer Openbare Ruimte 

c. De tarieven sport 

d. De tarieven zwembad 

e. De tarieven Slot Zeist 

f. De tarieven Figi zalen 

3. Akkoord te gaan met het aanbieden van de bijlage Dashboard 

Stabiliteitscriteria aan de Raad ter 
kennisname 
 

Besluit: 

Akkoord 
 

2.0.3 
 

Vaststellen raadsvoorstel Ruimtelijke leges en uitgangspunten (Wabo) 

1. Bijgaand raadsvoorstel inclusief Legesverordening voor te leggen aan de 

raad van November 

2. Het financiële resultaat van leges Titel 2 à € 566.778,- via de 2e 

 bestuursrapportage 2022 te 

verwerken in de meerjarenbegroting. 
 

Besluit: 

Akkoord 
 

2.0.4 
 

Vaststellen raadsvoorstel legesverordening (Omgevingswet en Wkb) 

1. Bijgaand raadsvoorstel inclusief Legesverordening voor te leggen aan de 

raad van November 

2. Het financiële resultaat van leges Titel 2 à € 412.765,- (voordelig) via de 2e 

 bestuursrapportage 2022 

te verwerken in de meerjarenbegroting. 
 

Besluit: 

Akkoord 
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3.0.1 
 

Beslissing op bezwaren tegen afwijzing verzoek handhavend optreden 

In overeenstemming met het advies van de Adviescommissie 

bezwaarschriften: 

• het bezwaar ongegrond te verklaren, en 
• het besluit in stand te laten 
 

Besluit: 

Akkoord 
 

3.0.2 
 

Benoeming lid RvT NUOVO 

De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de benoeming van 

mevrouw H.M. Richters per 1 

augustus 2022 als lid van RvT van NUOVO. 
 

Besluit: 

Akkoord 
 

3.0.3 
 

Garantie lening hockeyclub Schaerweijde 

1. Een borgstelling te verlenen van maximaal € 205.000 gedurende 15 

jaar, jaarlijks aflopend met € 13.667,- 

jegens een door Stichting Accommodatie Schaerweijde aan te gane 

geldlening van € 410.000 voor de financiering van de aanleg van een 
blaashal. 

2. In overleg met de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS) die 

voor de andere 50% van de lening borg staat, de borgstelling te 

verlenen onder de volgende opschortende voorwaarden: 

- de lening moet binnen een halfjaar na de voorwaardelijke toekenning 

van SWS worden afgesloten; 

- de onder punt 3 genoemde overeenkomst door alle partijen is 

getekend. 

- met offertes moet worden aangetoond dat de bedragen uit de 

aanvraag niet worden overschreden; 

- de benodigde vergunning(en) zijn verleend; 

3. Met ZSV Schaerweijde en stichting accommodatie Schaerweijde vooraf 

een overeenkomst te sluiten waarin de voorwaarden voor partijen 

worden vastgelegd en waarin de verbondenheid van zowel de 

sportvereniging als de stichting aan de nakoming van de lenings-
overeenkomst wordt verzekerd. 

 

Besluit: 

Akkoord 
 

 
 

4.0.1 
 

beantwoording brief Werkgroep Kromme Rijncorridor 

De aanbiedingsbrief van de Werkgroep Kromme Rijncorridor te beantwoorden 

conform bijgevoegde 
conceptbrief. 
 

Besluit: 
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Akkoord 
 

4.0.2 
 

Beslissing op bezwaren tegen raadsbesluit om in stemmen met 
Mobiliteitsplan en intrekking GVVP. 

De raad conform het advies van 24 augustus 2022 van de Adviescommissie 

bezwaarschriften voor te stellen: 

1. de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. het besluit in stand te laten 
 

Besluit: 

Akkoord 

 
4.0.3 
 

Zienswijze RMN jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023 

1. In te stemmen met Ontwerpbegroting RMN 2023; 

2. In te stemmen met de Jaarrekening RMN 2021; 

3. Bijgevoegde brief met zienswijze naar het bestuur van RMN te sturen; 

4. De gemeenteraad door middel van toezending van een afschrift van de brief 

aan RMN en bijbehorende RIB 

in kennis te stellen van uw beoordeling en opvattingen en gelegenheid te 

bieden wensen of bedenkingen 

kenbaar te maken. 
 

Besluit: 

Akkoord. 
 

Z 
 

Rondvraag 
 

 


