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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  12 april 2022 

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 29 maart en 5 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 14 , 15 EN 16 2022 (5 april t/m 25 april) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
 
MARCEL FLUITMAN 

 
 
SANDER JANSEN 

 
 
WOUTER CATSBURG 

 
 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Verhogen van de grenswaarden voor de procedure één op één inkopen 

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

 

Inhoud: 

De gemeente Zeist heeft een Inkoopbeleid dat voorschrijft hóe in te kopen bij welke opdrachtwaarde. Dit 
beleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 én de verplicht te volgen Richtsnoer Gids 

Proportionaliteit. De drempelwaarde voor het één op één mogen inkopen is bij de gemeente Zeist aan de 
lage kant vastgesteld. Het verhogen van deze drempelwaarden heeft 3 voordelen:  
1. verlichting van (administratieve) lasten bij ondernemers/ inschrijvers  

2. meer ruimte voor inkopende ambtenaren c.q. verlichting van (administratieve) lasten bij de gemeente als 
aanbestedende dienst  
3. verlichting van de druk op de inkoopadviseurs.  

De voorgestelde verhogingen doen in geen geval afbreuk aan de rechtmatigheid van het inkopen 

Besluit: 

Akkoord te gaan met een wijziging van het inkoopbeleid in de zin dat de grenswaarden voor het één op 
één inkopen worden verhoogd tot: 
    

- €   50.000,- voor 'Leveringen en Diensten' (nu € 45.000,-) 
- € 150.000,- voor 'Werken' (nu € 80.000,-) 

 
 
102 Noodopvang locatie poortgebouw Figi 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

29 maart 2022 heeft het college van B&W besloten om de locaties Van Renesselaan 30A2, camping 
Dijnselburg en de Krakeling gereed te maken voor noopvang van vluchtelingen.  
Met betrekking tot de locatie poortgebouw Figi heeft het college verzocht op opnieuw het gesprek met Figi 

te voeren om te kijken of de huurprijs op een vergelijkbaar niveau als de andere locaties gebracht kan 
worden. Indien er geen overeenstemming zou worden zou de opvang in Figi worden afgebouwd. 
Op basis hiervan is met Figi in gesprek getreden en is tot een nieuw voorstel gekomen. Er is door Figi een 

huurprijs voorgesteld die vergelijkbaar is met andere locaties. Het poortgebouw is in ieder geval zes 
maanden beschikbaar. Op dit moment is de locatie anticiperend op het formaliseren van de afspraken in 
gebruik genomen. 

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met het aanbod van Figi en de afspraken vast te leggen in een op te 
stellen huurovereenkomst. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het gereed maken en in gebruik nemen van de locatie Poortgebouw Figi.  
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103 Intrekkingsverordeningen Reclamebelasting en Precarioheffing 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

ja 

Inhoud: 

Aanvullende verordeningen om het raadsbesluit (21RV022) inzake “derde ondersteuningspakket voor 
ondernemers, zakelijke partners, sportverenigingen en culturele organisaties” formeel juridisch tot uitvoer 
te kunnen brengen. 

In dit raadsvoorstel wordt besloten om geen Reclamebelasting en Precariobelasting op te leggen over 
2022. 
Om dit tot uitvoering te brengen is het noodzakelijk om de in november 2021 vastgestelde 

belastingverordeningen 2021 in te trekken. 

Besluit: 

Om de raad voor te stellen beide belastingverordeningen 2022 (inzake Reclamebelasting en 
Precariobelasting) in te trekken. 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
 
301 RIB uitstel doordecentralisatie BW 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 25 februari 2022 heeft de staatsecretaris van het ministerie van VWS aangekondigd dat het streven om 
per 1 januari 2023 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) en daarmee samenhangend een 
nieuw financieel verdeelmodel in te voeren, niet gehaald zal worden. Door de langere formatieperiode is er 

te weinig tijd om de nieuwe Wet woonplaatsbeginsel tijdig goed te laten keuren. De gemeente zal dus niet 
per 1 januari 2023 een eerste deel van het nieuwe objectieve BW-budget ontvangen. Daardoor is er geen 
sprake meer van een doordecentralisatie. 

Voor onze gemeente en de samenwerking binnen de U-16 heeft dit besluit beperkt impact. We gaan door 
met de gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling, namelijk om zorg en ondersteuning voor onze inwoners 
dichterbij te organiseren. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het uitstel van 

de doordecentralisatie beschermd wonen en de gevolgen daarvan. 
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302 Uitvoering eenmalige energietoeslag lage inkomens door de regionale dienst 

werk&inkomen (RDWI) 

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

 

Inhoud: 

Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met 

een laag inkomen mogelijk te maken, uit te voeren door gemeenten. Het ging daarbij om een bedrag van 
200 euro per huishouden.  De uitvoering van deze eenmalige regeling is voor ons beleg binnen de RDWI. 
Deze organisatie heeft dit in afstemming met het ambtelijk overleg en onze bestuurlijke 

vertegenwoordigers zeer kordaat opgepakt. Onze inwoners, die een algemene bijstandsuitkering  
ontvangen, hebben dit bedrag, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, op 18 maart overgemaakt 
gekregen. Ondertussen is door de almaar stijgende prijzen en signalen van in financiële nood verkerende 

burgers door de verantwoordelijke minister besloten  de eenmalige energietoeslag te verhogen naar € 800 
per huishouden en toestemming gegeven aan gemeenten om vooruitlopend op de definitieve uitwerking 
van de regeling tot uitbetaling van dit verhoogde bedrag aan de doelgroep over te gaan.  

Dit voorstel voorziet in de bestuurlijke bekrachtiging van de uitvoering hiervan door de RDWI en het 
beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen van Zeist.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de uitvoering van de regeling energietoeslag door de RDWI.  
2. Ook voor Zeist de lijn te volgen dat de energietoeslag beschikbaar komt voor in ieder geval 

huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een bedrag van € 800.  
3. Te constateren en te accepteren dat de uitvoering van de regeling een financieel risico in zich 
heeft, maar dat de minister van armoedebestrijding aan de Tweede Kamer en de VNG heeft toegezegd dat 

gemeenten geen financieel risico zullen lopen bij de uitvoering van deze regeling uitgaande van uitvoering 
voor huishouders tot 120% van het sociaal minimum en € 800 per huishouden.  
4. De koers van de RDWI te volgen om de huishoudens in de schulddienstverlening die buiten 

de doelgroep tot 120% van het sociaal minimum vallen generiek in de uitvoering mee te nemen en het 
budgettaire effect hiervan voor Zeist ad € 95.000 via een verzamelvoorstel begrotingswijziging ter 
besluitvorming aan de raad voor te leggen in mei of juni.    

5. De raad over uw besluit en de uitvoering van de regeling door de RDWI conform bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren. 

 
 

 
 
 

 
 


