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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  11 januari 2022 

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 21 december 2021 

Besluit: 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 
000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 2 en 3 2022 (11 januari t/m 24 januari) 

 KOOS JANSSEN  

 
 

MARCEL FLUITMAN  

 
 

 

SANDER JANSEN  

 
WOUTER CATSBURG  

 

 
LAURA HOOGSTRATEN  
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 

 

001 Extra Algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 

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

 

Inhoud: 

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft voor 13 januari 2022 een extra 
ledenvergadering uitgeschreven. De directe aanleiding voor de extra ALV was de dringende oproep aan 

het bestuur, in 2 informele bestuurlijke sessies over de herijking gemeentefonds op 26 november, om op 
zo kort mogelijke termijn een ALV te houden. Op 14 en 15 december zijn 2 nieuwe informele bestuurlijke 
sessies gehouden over de herijking gemeentefonds om de inbreng van de leden op te halen. Op basis 

hiervan heeft het VNG-bestuur de concept-resolutie ‘Naar een uitlegbaar en stabiel beter verdeelmodel 

gemeentefonds’ opgesteld (agendapunt 7).  Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. VNG 
jaarplan 2022 inclusief GGU, regeerakkoord, stand van zaken lopende trajecten hervormingsagenda 

Jeugd, Klimaatakkoord, dienstverlening gemeenten, raadsverkiezingen, VNG visie 2030 en 
verantwoording uitvoering moties eerdere ALV-en. Via de ledenbrief van 16 december 2021 Lbr.21/084 
zijn we geïnformeerd en hebben wij de concept stukken ontvangen. Deze stukken treft u als bijlage aan. In 

dit voorstel gaan wij in op de stukken en het eventuele stemgedrag voor c.q. namens Zeist.  Een deel van 
de stukken maakte al eerder deel uit van de uitgestelde BALV VNG van 26 november jl., en is reeds door 
het college besproken en behandeld. Het betreffende CV en de raadsinformatiebrief er over zijn bij deze 

stukken gevoegd. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de standpuntbepaling voor het stemgedrag namens Zeist op de wijze zoals 
opgenomen in dit voorstel. 
2. De raad hierover schriftelijk te infomeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 

 
002 Handvat Participatie Zeist 

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

ja 

Inhoud: 

Met het vaststellen van het ‘Handvat Participatie Zeist’ ligt er een opdracht aan ieder die zich in Zeist inzet 
voor ontmoeting en gesprek. Een opdracht om het nog beter te doen en hier gezamenlijk van te leren. Het 

handvat is een leidraad voor het organiseren van participatie. Het is een hulpmiddel voor bestuur, raad, 
ambtelijke organisatie en samenleving om het goede gesprek te voeren over de betekenis van participatie 
en de inzet ervan. Het biedt transparantie en uniformering in datgene waar wij telkens opnieuw naar 

streven: in samenspel een goed leven in Zeist vormgeven 

Besluit: 

1. In te stemmen met voorliggend ‘Handvat Participatie Zeist; Hoe we in samenspel werken aan een goed 
leven in Zeist’. 
 

2. Het handvat na vaststelling als leidraad gebruiken bij het maken van een keuze om het middel 
participatie toe te passen en het opstellen van een procesvoorstel voorafgaand aan een participatieproces.  
 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. 
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003 Opvanglocatie vluchtelingen Kamp van Zeist 

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

ja 

Inhoud: 

De nood aan opvangplekken voor vluchtelingen is hoog en neemt in de komende jaren verder toe. 
Voortdurend dreigen onwenselijke situaties van (crisis)noodopvang in tenten en sporthallen. Door 

medewerking te verlenen aan de vraag van het COA om voor maximaal 700 vluchtel ingen voor een 
periode van maximaal vijf jaar, met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar, de opvanglocatie op het Kamp 
van Zeist open te stellen kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan oplossing van dit 

humanitaire vraagstuk. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de vraag van het COA in de brief van 9 december 2021 om op Kamp van Zeist een 
opvang voor vluchtelingen te realiseren, waarbij de volgende vier uitgangspunten als grondslag dienen 
voor de gesprekken met het COA: 

 a. de locatie voormalig AZC als voorkeurslocatie aan te wijzen; 
 b. voor maximaal 700 vluchtelingen; 
 c. voor een periode van maximaal 5 jaar en een tussentijdse evaluatie na 3 jaar;  

 d. in afstemming met de gemeente Soest. 
 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarbij de raad het college overwegingen en 

aandachtspunten mee kan geven in de onderhandelingen met het COA over de uitgangspunten en 
voorwaarden voor de opvang van vluchtelingen op het Kamp van Zeist.  
3. Met het COA, na consultatie van de raad op 25 januari a.s., de bestuursovereenkomst en 

uitwerkingsovereenkomst voor te bereiden en deze in het college vast te stellen.  

 
 
004 Aanvullende stukken ALV VNG 13 januari 2022 

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

 

Inhoud: 

In een separaat collegevoorstel voor de vergadering van het college van 11 januari zijn wij ingegaan op de 

agenda en stukken voor de algemene ledenvergadering van de VNG van 13 januari aanstaande.  
Bij ledenbrief 22/01 d.d. 4 januari zijn door het bestuur van de VNG aanvullende stukken toegestuurd, 
waaronder een aantal nieuwe moties met pre-adviezen daarover van het VNG bestuur alsmede een 

resolutie  
 “Randvoorwaarden hervormingsagenda Jeugd". Dit voorstel gaat hierover en strekt tot advies en 
besluitvorming hierover voor het stemgedrag voor Zeist. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het in dit voorstel opgenomen stemgedrag voor Zeist over de nieuwe moties en 

resolutie Jeugd op de agenda van de ALV VNG van 13 januari aanstaande.  

2. Een afschrift van dit vastgestelde collegevoorstel ter informatie toe te sturen aan de 
gemeenteraad. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 

 
401 Addendum Bestuursovereenkomst Subsidie UNED 

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

 

Inhoud: 

UNED is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en de gemeenten in de regio 
Utrecht. Het doel van UNED is te komen tot een goede bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Utrecht. 

Daartoe werken zijn samen in projecten voor de korte, middellange en lange termijn. UNED heeft een ‘no-
regretpakket’ aan maatregelen vastgesteld, waarvoor via een subsidieregeling geld beschikbaar komt voor 
uitvoering van de maatregelen. Het opwaarderen van de bushalte Jordanlaan maakt onderdeel uit van dit 

no-regretpakket. Voor de F&R (Fiets & Ride) Jordanlaan heeft de gemeente Zeist in juni 2021 een subsidie 
van 100% van de kosten met een maximum van 500.000 euro toegewezen gekregen.  
Door onderuitputting van het no-regret=budget werd de gemeente Zeist in de gelegenheid gesteld om een 

aanvullende subsidie aan te vragen, waarmee het totale subsidiebedrag voor de Hub Jordanlaan met 
500.000 euro verhoogd wordt tot 1 miljoen euro. 
De regeling wordt uitgevoerd door de Provincie Utrecht. Hiervoor is een addendum opgesteld op de 

eerdere bestuursovereenkomst, dat bekrachtigd dient te worden. Voorgesteld wordt om wethouder 
Catsburg (mobiliteit) te mandateren voor de ondertekening van dit addendum op de 
bestuursovereenkomst, welke eind januari 2022 dient te geschieden.  

Besluit: 

1. In te stemmen met het aangaan van het addendum op de bestuursovereenkomst inzake de 

subsidieregeling voor het ‘no-regretpakket’ van UNED. 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit W.D. Catsburg volmacht te verlenen om de 
intentieovereenkomst namens de gemeente Zeist te ondertekenen (besluit burgemeester).  

 

 
402 Instellen Parkeerverbod grote voertuigen rond begraafplaats Zeister Bosrust 

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

 

Inhoud: 

In de Raad van 8 juni 2021 is een bepaling in de APV opgenomen waarmee het mogelijk is om op te 
treden tegen geparkeerde vrachtwagens. Op grond van artikel 5:8, eerste lid van de Algemeente 

Plaatselijke Verordening (APV) 2017, is het mogelijk gebieden aan te wijzen waar grote voertuigen die 
langer zijn dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter niet mogen parkeren.  
 

De parkeerplaats bij begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust is, op basis van artikel 461 wetboek 
van strafrecht, verboden toegang met uitzondering van begrafenisstoeten en bezoekers van de 
begraafplaats. In de praktijk negeren vrachtwagen- en touringcarchauffeurs dit verbod en gebruiken zij de 

parkeerplaats als locatie voor hun pauzes. Soms laat de chauffeur zelfs een vrachtwagen of oplegger de 
hele dag achter. Dit is ongewenst. Het is mogelijk om te handhaven op artikel 461 maar het is duidelijker 
om hiervoor artikel 5:8, eerste lid van de APV te gebruiken. Onderstaande borden kunnen dan geplaatst 

worden. 

Besluit: 

1. Het Uitvoeringsbesluit APV 2017 ‘Parkeren grote voertuigen Bosrust’ vast te stellen;  
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403 Regionaal Uitvoeringsprogramma RES U16 

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

 

Inhoud: 

Inmiddels hebben alle gemeenten in de RES U16 de RES 1.0 behandeld. Met het Regionaal 
UitvoeringsProgramma (RUP) wordt de samenwerking rondom de uitvoering van RES 1.0 vastgelegd. Het 

RUP beschrijft de regionale aanpak en activiteiten tot en met RES 2.0. Omdat het voorbereiden van RES 
2.0 onderdeel is van het RUP wordt er ook een doorkijk naar 2025 gegeven.  

Besluit: 

In te stemmen met het Regionaal UitvoeringsProgramma RES en de raad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren. 

 

 
404 Ontwerp-begroting 2023 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 

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

 

Inhoud: 

Op 1 december 2021 hebben we de ontwerp-begroting 2023 met de financiële uitgangspunten voor het 
exploitatiejaar 2023 voor de gemeenschappelijke regeling AVU ontvangen.  

 
We zijn in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.  T.o.v. de begroting 2022 voorziet deze 
begroting 2023 in een versterking van de  samenwerking binnen Cirkelwaarde en versterking van inzet in 

AVU verband voor de (regionale) circulaire economie waar alle deelnemers profijt van kunnen/zullen 
hebben. Een ander ontwikkeling is de nieuwe aanbesteding oud papier en de marktprijsontwikkeling oud 
papier. Deze is na de instorting van de oud papier prijs in voorgaande jaren op de weg terug. We krijgen 

een hogere opbrengst en bonus per ton oud papier. Omdat de prijs aan fluctuaties onderhevig is wordt 
deze wel wat conservatief lager geraamd. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2023 AVU inclusief de financiële kaders voor deze 
begroting. 

2. De gemeenteraad door middel van toezending van een afschrift van de brief aan AVU en dit 
CV in kennis te stellen van uw beoordeling en opvattingen en gelegenheid te bieden wensen of 
bedenkingen kenbaar te maken.  

3. Na afronding van de wensen en bedenkingen procedure zoals hiervoor bij beslispunt 2 
genoemd, de bijgevoegde brief aan het bestuur van AVU te zenden. 

 
 
405 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

In de Ronde Tafel d.d. 15 december 2021 inzake het Mobiliteitsplan 2022 – 2027 is door de raad gevraagd 

om een uitvoeringsplan/routekaart en een invulling van de burgerparticipatie ná vaststelling van het 

Mobiliteitsplan. In bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt aan beide aspecten invulling gegeven.  

Het debat over het Mobiliteitsplan staat op donderdag 13 januari op de agenda.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief; 
2. De raadsinformatiebrief te versturen aan de gemeenteraad. 

 

 


