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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  14 juni 2022 

 

Aanwezig: burgemeester, wethouders Hoogstraten, Van Dijk, Welting en Catsburg en de 
gemeentesecretaris 

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 7 juni 2022 

 
Vastgesteld 

 
 
 

 

 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 
 

RONDJE REGIO WEEK 22, 23, 24  (7 juni t/m 27 juni) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
LAURA HOOGSTRATEN 

 
WALTER VAN DIJK 

 
ANGÈLE WELTING 

 
 

 
WOUTER CATSBURG 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 

 

001 PvA Evaluatie Strategisch Financieel Instrumentarium: Reserve Integrale Ontwikkeling 
Zeist (RIOZ) 

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

 

Inhoud: 

RIOZ maakt onderdeel uit van het Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI) van de gemeente Zeist. 

Net als het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en SFI VIS (Vervanging Investering Systematiek) 
openbare ruimte wordt in 2022 de RIOZ geëvalueerd. Deze evaluatie wordt ingezet om de werking en 
betekenis van de reserve te toetsen.  

 
In de raad van 29 oktober 2013 stemde de gemeenteraad van Zeist in met de vorming van de Reserve 
Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) inclusief de kaders rondom stort ingen en onttrekkingen aan de 

reserve. In 2013 ontstond een trendbreuk met het verleden; in plaats van dat grondexploitaties 
winstgevend waren, werden deze – maximaal – budgettair neutraal geëxploiteerd. Om voorzieningen te 
kunnen blijven financieren ontstond de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ). Het gaat hier om een 

reserve die gebruikt mag worden voor voorzieningen met fundamentele meerwaarde en ambities. Hier 
werden strikte voorwaarden gekoppeld aan de onttrekking van gelden.  
 

Met behulp van een evaluatie waarin de belangrijkste stakeholders worden geïnterviewd en er 
deskresearch wordt gehouden om de geldstromen en relevante wet- en regelgeving te monitoren/toetsen 
worden de volgende twee doelen beoogd; 
1. Beoordelen of de RIOZ werkt zoals het van tevoren is bedacht 

2. Het doen van aanbevelingen ter verbeteringen 

Besluit: 

1. In te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak voor de evaluatie van het Strategisch 
Financieel Instrumentarium (SFI): Reserve Integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ) 
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002 Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2023 VRU 

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

 

Inhoud: 

Als onderdeel van de P&C-cyclus heeft de Veiligheidsregio Utrecht, kortweg de VRU, de voorlopige 
jaarrekening 2021, het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2021 en de programmabegroting 

2023, tevens 1e wijziging programmabegroting 2022 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd met de 
uitnodiging daarop een zienswijze te geven. Nadere duiding van de Zeister situatie wordt in de bij lage 
‘duiding gemeentelijke jaarrapportage 2021’ nader gespecificeerd.  

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de geformuleerde zienswijze op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 

van de VRU. 
2. Akkoord te gaan met verzending van deze brief aan de VRU. 
3. Akkoord te gaan met de RIB, waarin de raad in kennis wordt gesteld van de zienswijze.  

 

 
003 Opvang vluchtelingen in Zeist 

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

 

Inhoud: 

In Zeist hebben we diverse vormen van vluchtelingenopvang georganiseerd. Opvang van mensen in nood. 
Gezinnen met kinderen, vrouwen, mannen; mensen die om verschillende redenen hun land hebben 

verlaten. Mensen voor wie wij vanuit medemenselijkheid zoveel mogelijk zorgen voor een veilig en 
aangenaam verblijf. Dit doen we in gezamenlijkheid met maatschappelijke organisaties en vele vrijwilligers.  
In deze raadsinformatiebrief geven we u een overzicht van de vormen van opvang in Zeist.  

 

Besluit: 

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN   

 
101 Verantwoording Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 2021 

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

 

Inhoud: 

De uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) ligt bij de Arbeidsmarktregio Utrecht Midden. 

Elke regio maakt gezamenlijk een Regionaal Educatieplan waarin ze beschrijft welk soort aanbod zij wil 
regelen en voor welke doelgroep. Op grond van de WEB kunnen gemeenten middelen ontvangen om in te 
zetten op educatief aanbod.  

 
Het budget van de WEB moet besteed worden aan opleidingen gericht op het verbeteren van de 
Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden). Gemeenten krijgen de 
mogelijkheid om naast zogenoemd formeel aanbod ook non-formele activiteiten te bekostigen. Non-

formeel betekent hierin dat het traject niet hoeft te leiden naar een diploma. Bij formele activiteiten wordt 
wel toegewerkt naar een diploma. 
 

Bij de uitvoering van de WEB is ook ruimte voor lokale initiatieven. Hiervan maakt gemeente Zeist gebruik 
voor de financiering van Taalhuis Zeist (i.s.m. Bunnik) en cursussen voor laaggeletterde opvoeders 
(NLTraining/Meander Omnium). Dit collegevoorstel betreft de verantwoording van de WEB-gelden 2021 in 

Zeist. Het college wordt om een verklaring gevraagd over rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
bestedingen richting gemeente Utrecht als financier. 
 

Besluit: 

1. In te stemmen met de WEB-verantwoordingsbrief 2021 en deze te ondertekenen 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIJK 

 
201 Technische begrotingswijziging Raad juni 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

ja 

Inhoud: 

Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen 
bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze 
zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te 

gebruiken.  
Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op 
actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad 

voorgelegd. 

Besluit: 

De begrotingswijziging 2022024 (Technische begrotingswijziging Raad juni 2022) vast te stellen en als 
technische begrotingswijziging aan te bieden aan de Raad ter vaststelling.  
In deze begrotingswijziging wordt qua inhoud het volgende voorgesteld: 

1. Budget voor 3e ondersteuningspakket maatschappelijke gevolgen Corona beschikbaar te stellen 
conform raadsvoorstel 22RV017; 
2. De rijksbijdrage en bijbehorende last voor Onderwijs Achterstandbeleid (OAB) technisch te verwerken; 

3. Krediet voor renovatie rioolrandvoorziening Fornhese beschikbaar te stellen.  

 
 
202 2e wijziging BghU 2020 

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

ja 

Inhoud: 

Het bestuur van BghU is voornemens om de gemeenschappelijke regeling (GR) Belastingsamenwerking 

gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU) te wijzigen. Zeist is deelnemer in deze GR. Het 
bestuur van BghU heeft in zijn vergadering van 30 maart 2022 de tekst van de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling BghU 2020 vastgesteld. Na het vaststellen van de gemeenschappelijke 

regeling door uw college, wordt de gewijzigde regeling ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

Besluit: 

- In te stemmen met de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht 2020 (Stcrt. 2019, nr. 67125), zoals 
laatstelijk gewijzigd bij de eerste wijziging (Stcrt. 2020, nr. 60767);  

- Doormiddel van bijgevoegd raadsvoorstel de raad toestemming vragen voor deze 
instemming; 
- Vaststellen van het voorstel van de BghU om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen van 

openbaar lichaam, naar bedrijfsvoeringsorganisatie en de BghU van een geactualiseerd juridisch kader te 
voorzien. 
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203 SiSa bijlage Jaarstukken 2021 

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

 

Inhoud: 

De SiSa bijlage is een verplicht onderdeel van de jaarstukken waarin de specifieke uitkeringen vanuit het 
Rijk verantwoord worden. Via dit collegevoorstel wordt deze bijlage naar de raad doorgeleid om onderdeel 

te zijn van de besluitvorming rondom de Jaarstukken 2021. 

Besluit: 

De Sisa bijlage, als onderdeel van de jaarstukken 2021, vast te stellen door te geleiden naar de raad 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER WELTING 

 
 
301 Reactie op voorgenomen fusie Al Amana en SIOU 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De twee schoolbesturen Stichting Al Amana en Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU) hebben te 
kennen gegeven dat zij per 1 augustus 2022 bestuurlijk willen gaan fuseren.  Stichting Al Amana beheert 
één school in Zeist Al Amana genaamd. De twee schoolbesturen hebben in het kader van de Wet op het 

primair onderwijs advies gevraagd aan het college over de voorgenomen fusie. Het college wordt 
gevraagd om positief te adviseren over de fusie. Dit omdat de fusie resulteert in een sterkere organisatie 
die de continuïteit van het onderwijs in Zeist beter kan waarborgen en die efficiënter kan werken.  

Besluit: 

1. Positief te reageren op het voorgenomen besluit tot fusie van de schoolbesturen Al Amana en 
SIOU en dit besluit door middel van bijgevoegde door het college te ondertekenen brief mee te delen aan 

Al Amana. 
 
2. De bijlage 'Effectrapportage fusie' op basis van artikel 10 van de Wet openbaarheid van 

bestuur geheim te verklaren tot het moment dat de GMR-en van beide stichtingen hebben besloten over 
de fusie. 

 

 
302 Jaarverantwoording Toezicht en handhaving kinderopvang 2021 

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

 

Inhoud: 

Op grond van de Regeling wet kinderopvang dient de gemeente jaarlijks verantwoording af te leggen aan 
de Inspectie van het Onderwijs over de wijze waarop zij haar wettelijke taken op het gebied van toezicht en 

handhaving kinderopvang heeft uitgevoerd. Met bijgaande door het college vast te stellen 
Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Zeist 2021 geven we hier uitvoering aan.  

Besluit: 

1. De Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Zeist 2021 vast te stellen 

De vastgestelde jaarverantwoording voor 1 juli te versturen aan de Inspectie van het Onderwijs 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 Actualisatie Besluit betaald parkeren en Besluit uitgifte parkeervergunningen 

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

 

Inhoud: 

Periodiek actualiseren we het Besluit betaald parkeren en het Besluit Uitgifte parkeervergunningen. 
Actualisatie is nodig, bijvoorbeeld omdat het aantal parkeerplekken in de openbare ruimte wijzigt of omdat 

de huidige regels soms tot verwarring leiden bij bewoners of ondernemers. Met dit besluit zijn beide 
parkeerbesluiten weer up to date. De voorgestelde wijzigingen zijn geen inhoudelijke beleidswijzigingen, 
die volgen eventueel na vaststelling van de nieuwe Parkeernota.  

Besluit: 

1. Het Besluit betaald parkeren 2022 en het Besluit uitgifte parkeervergunningen 2022 vast te stellen. 

 

 


