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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum: 10 mei 2022  

 

Aanwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Hoogstraten, Fluitman en Catsburg en de 
gemeentesecretaris 

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 25 april 2022 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 18, 19 EN 20 2022 (3 mei t/m 17 mei) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 

 
MARCEL FLUITMAN 

 
 
SANDER JANSEN 

 
 
WOUTER CATSBURG 

 
 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Voorstel verkoop huurkavels Beukbergen 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 7 juli 2020 is ingestemd met het collegevoorstel om huurkavels op Beukbergen onder bepaalde 
voorwaarden te kunnen verkopen. Hierop volgend zijn verzoeken binnengekomen van inwoners die 
de huurkavel willen kopen. 

 
Het gaat om onderstaande huurkavels: 
- Beukbergenlaan 38 

- Beukbergenhof 69 

Besluit: 

In te stemmen met de verkoop van een tweetal huurkavels op Beukbergen, onder de genoemde 
voorwaarden. 

 
 
102 Beslissing op bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe 

vrijstaande woning op het perceel Reelaan 14 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 
ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 30 maart 2021 hebt u besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een 
nieuwe vrijstaande woning met bijgebouw en zwembad en het kappen van vijf  bomen en het maken van 

een uitweg op het perceel Reelaan 14. Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend. Op 5 april 2022 heeft de 
Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. De commissie adviseert de bezwaren ongegrond te 
verklaren en het besluit in stand te laten, mits enkele formele gebreken worden hersteld. 

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van de commissie het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit 

in stand te laten, zoals toegelicht in dit advies. Dit betekent dat u  
- voor de goot- en nokhoogte van het hoofdgebouw afwijkt op grond van artikel 2.12 lid 1 onder 
a onder 2° (ipv onder 1°) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en artikel 4 lid 1 van 

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 
- voor de goot- en nokhoogte van het bijgebouw van het bestemmingsplan afwijkt op grond van 
artikel 2.12 lid onder a sub 1° van de Wabo. 
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103 Uitkomsten intern auditverslag 2021 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 
ja/nee 

 

Inhoud: 

Jaarlijks toetst Control de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne 
beheersing binnen onze gemeente. De werkzaamheden zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 

effectieve werking van de interne beheersorganisatie en is van evident belang om een getrouwe en 
rechtmatige financiële verantwoording te kunnen garanderen. De opzet en het bestaan van de 
administratieve organisatie (AO) en interne beheersingsmaatregelen (IB) van de belangrijkste processen, 

inclusief de geautomatiseerde gegevensverwerking zijn getoetst zodat wij een terugkoppeling kunnen 
geven over de betrouwbaarheid van de interne informatievoorziening in de gemeente.  
 

Control heeft de uitkomsten van haar werkzaamheden over het gehele boekjaar 2021 gerapporteerd in 
een intern auditverslag. De inhoud is afgestemd met de GMT leden, de reactie van het management is 
onder hun verantwoordelijkheid opgesteld. Naast het intern auditverslag heeft Control tevens een 

frauderisico-analyse opgesteld. Deze is tevens als bijlage bij dit collegevoorstel opgenomen.  

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de resultaten 
2. De resultaten aan de auditcommissie te presenteren. 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Voorstel tot aanwijzen tot voorlopige gemeentelijke monumenten van waardevol 

industrieel en militair erfgoed 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De gemeente Zeist is trots op haar erfgoed. Ten tijde van de invoering van de Monumentenwet in 1988 is 
er in Zeist relatief veel erfgoed als gemeentelijk monument aangewezen. Dat is meer dan 30 jaar geleden. 
Sindsdien is de visie op cultureel erfgoed en monumenten veranderd: er is meer aandacht gekomen voor 

andere belangrijke categorieën erfgoed waar eerder geen oog voor was. Monumenten in deze categorieën 
zijn waardevol voor de geschiedenis van Zeist en verdienen bescherming als gemeentelijk monument 
zodat ze behouden blijven voor de toekomst. 

Besluit: 

1. Het Sola-complex aan de Van Reenenweg 155 te Zeist, het Wallaardt Sacré Kamp aan de 

Hobbemalaan 5 (complex) te Huis ter Heide en het Neurosehospitaal aan en nabij de Woudenbergseweg 
39 (complex) te Austerlitz aan te wijzen als voorlopig monument conform artikel 9 van de 
Erfgoedverordening Zeist 2021 vooruitlopend op een definitief besluit over maximaal 26 weken.  

2. Cultuurhistorisch onderzoek uit te laten voeren bij bovengenoemde objecten ter 
onderbouwing van het definitieve besluit 
3. Advies te vragen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit  

4. De eigenaren te informeren over het besluit 
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302 sturingsinformatie sociaal domein 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 
ja/nee 

 

Inhoud: 

In voorgaande periodes presenteerde het college aan de raad twee keer per jaar een overzicht van het 
gebruik van voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo. Op dit moment wordt vanuit het project 'Sturen 

op verbinding binnen het Sociaal Domein' gewerkt aan een overzichtelijke, bij de actualiteit passende 
rapportage. Een eerste nieuwe versie verwachten we in het najaar 2022 te presenteren. Met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over dit proces en welke stappen worden genomen om 

hen tussentijds proactief te informeren over ontwikkelingen Jeugd en Wmo. 

Besluit: 

1.In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het komen tot een vernieuwde rapportage 
Jeugd en Wmo. 

 
 
303 Beslissing op bezwaren afwijzing trapliften 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 10 februari 2021 om geen trapliften toe te kennen, heeft de aanvrager bezwaren 
ingediend. Op 28 maart 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu kan een 
beslissing op bezwaar worden genomen. 

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 28 maart 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  

1. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
2. het besluit van 10 februari 2021 in stand te laten. 

 
 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 RIB landelijk rekenkamerrapport Wob/Woo 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

In 2021 is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
(NVRR) onderzoek gedaan naar de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  
In de Wob wordt geregeld wat de overheid in de openbaarheid moet doen en wat niet. Het uitgangspunt 

van de wet is dat de informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is.  
Aan het onderzoek van de NVRR deden 93 rekenkamers mee, waaronder de Rekenkamer van Zeist. Met 
dit collegevoorstel wordt uw college gevraagd om bijgevoegde RIB naar de raad te sturen. Deze brief geeft 

een korte uiteenzetting van de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Ook wordt duiding 
gegeven op de betekenis voor Zeist en de ontwikkelingen die op ons afkomen.  

Besluit: 

- De raadsinformatiebrief met uitleg over het rekenkamerrapport van de NVRR over de Wob 
vaststellen en naar de raad sturen. 
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403 Handboek vervanging analoge archiefbescheiden en aanwijzing kandidaat-
gemeentearchivaris 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

 
In het Handboek Vervanging Archiefbescheiden worden de beleidsmatige, procedurele en technische 
kaders gesteld voor het op een goede manier vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale 

kopieën. Dit handboek maakt onderdeel uit van het instrumentarium voor goed informatiebeheer, waarvoor 
de kaders zijn gesteld binnen de recent vastgestelde Archiefvisie 2022-2026. Vervanging houdt daarbij in 
dat er niet slechts een digitale kopie wordt gemaakt, maar dat deze vanaf dat moment het leidende 

document is. De papieren versie mag na een incubatietijd vernietigd worden. Toepassen van vervanging 
draagt bij aan de digitale ambities van de gemeente, en aan het optimaal digitaal (samen-)werken zowel 
binnen de organisatie als naar buiten toe. 

 
Er komt een nieuwe Archiefwet aan en daarin wordt de aanwijzing van een gemeentearchivaris verplicht 
gesteld. Een gemeentearchivaris beheert de archiefbewaarplaats en is belast met het toezicht op de 

archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn gebracht. Om in de nabije toekomst aan 
de nieuwe wetgeving te voldoen, is bij de vaststelling van de Archiefvisie 2022-2026 op 15 maart 2022 
(zaaknummer 0439959) budget vrijgekomen om de taken van gemeentearchivaris te kunnen beleggen 

binnen het Team Informatiemanagement. Team Informatievoorziening wil per 1 mei 2022 de rol van 
gemeentearchivaris beleggen bij mw. Noortje van Hofwegen - van Amerongen, de huidige archivaris en 
aanvoerder van het team Gemeentearchief. 

Besluit: 

1. Het Handboek Vervanging Archiefbescheiden vast te stellen;  
2. De Teamleider Informatievoorziening (IV) mandaat te verlenen voor het nemen van 

vervangingsbesluiten in het kader van dit handboek; 
3. Mw. Noortje van Hofwegen - van Amerongen per 1 mei 2022 aan te wijzen als kandidaat-
gemeentearchivaris van de gemeente Zeist. 

 


