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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  15 februari 2022 

 

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

Afwezig: burgemeester Janssen 

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 8 februari jl.  

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 

000-4 Uitnodigingen 
 

22-02 Van der Laan Groente en Fruit in Den Dolder opening  
Wethouder Fluitman 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 6, 7 EN 8 2022 (8 februari t/m 28 februari) 

 KOOS JANSSEN / SANDER JANSEN 

  
 

MARCEL FLUITMAN  

 
 

 

SANDER JANSEN  

 
 

 

WOUTER CATSBURG  

 
 
 

 

LAURA HOOGSTRATEN  
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 
 

001 Het aanwijzen van de stemlokalen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.  

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Woensdag 16 maart zijn er 37 
stembureaus ingericht, maandag 14 en dinsdag 15 maart is er op 6 locaties de mogelijkheid om eerder te 
stemmen om zo drukte te spreiden. Het college van burgemeester en wethouders wijst hiervoor in de 

gemeente stemlokalen aan, die voor 100 procent voldoen aan de eisen van toegankelijkheid voor kiezers 
met een lichamelijke beperking. De locaties moeten dit jaar ook voldoen aan de eisen rondom covid-19. 
Van de stembureaus die woensdag 16 maart open zijn voldoet een 3-tal locaties op een totaal van 37 niet 

aan de 100 procent toegankelijkheid. 

Besluit: 

-Voor de drie verkiezingsdagen in te stemmen met de stembureaus op de bijgevoegde lijst.  
-De raad te informeren over de toegankelijkheid van deze stembureaus door middel van de 
raadsinformatiebrief. 

 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning kappen van twee douglassparren 

Reelaan. 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 12 mei 2021 waarbij besloten is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 

kappen van twee douglassparren op het perceel Reelaan 22 te Bosch en Duin zijn bezwaren ingediend. 
Op 27 januari 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Geadviseerd wordt de 
bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 12 mei 2021 in stand te laten. 

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 27 januari 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  

1. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
2. het besluit van 12 mei 2021 in stand te laten. 

 
 
102 Beslissing op bezwaar Van Reenenweg 87 

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

 

Inhoud: 

Op 23 november 2021 is de in bijlage 1 bijgevoegde beslissing op bezwaar verzonden naar de verzoeker 
om handhaving inzake het dossier Van Reenenweg 87 in Zeist. In deze beslissing op bezwaar is 

aangekondigd dat er binnen 3 maanden na dagtekening van dit besluit een last onder dwangsom zou 
worden verzonden aan de eigenaren van het perceel Van Reenenweg 87 in Zeist. Echter, gebleken is dat 
de beslissing op bezwaar uit november 2021 op deze manier juridisch gezien niet correct en volledig is. 

Daarom wordt voorgesteld om een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift te nemen, onder intrekking van 
het besluit uit november 2021 (bijlage 2 en 3). 

Besluit: 

1. Bijgevoegde beslissing op bezwaren te nemen en; 
2. Het besluit van 23 november 2021, verzonden op 24 november 2021 in te trekken.  
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103 Beslissing op bezwaren afwijzing standplaats Beukbergen 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 2 juni 2021 is bezwaar gemaakt naar aanleiding van een mededeling dat uw college geen 
medewerking wil verlenen aan een indeplaatsstelling ten behoeve van een woonwagenstandplaats.  
Op 6 januari 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften hierover advies uitgebracht. De commissie 

adviseert het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. 

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 6 januari 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften het 
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
201 Beslissing op bezwaren niet verlengen parkeervergunning. 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 2 december 2020 om hun parkeervergunning niet te verlengen hebben de houders 

van die vergunning bezwaar gemaakt. Op 25 januari 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften 
advies uitgebracht. Nu kan een beslissing op bezwaar worden genomen.  

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften:  
1. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

2. het besluit in stand te laten. 

 
 
 
203 Opkoopbescherming 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Per 1 januari is het wettelijk mogelijk om de opkoopbescherming toe te voegen aan de 
huisvestingsverordening. Met de regeling is het verboden om schaarse goedkope of middeldure 
koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop te verhuren. Hierdoor hoeven starters niet de concurrentie 

aan te gaan met investeerders, zodat ze meer kansen hebben op de koopwoningmarkt. Zeist wil de 
regeling, in overleg met de regio, uitwerken en een raadsvoorstel voorbereiden om de regeling per 1 juni 
2022 in te laten gaan. 

Besluit: 

- Voorbereidingen te treffen om de regeling opkoopbescherming per 1 juni 2022 toe te voegen 

aan de regionale huisvestingsverordening – gemeente Zeist. 
- De gemeenteraad over dit voornemen te informeren via bijgevoegde brief.  
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204 Charter Diversiteit 

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

 

Inhoud: 

Voor inwoners van de gemeente Zeist is er beleid op het terrein van inclusie en diversiteit. Dit is 
vastgelegd in de Inclusie Agenda en de Regenboogagenda. Dit collegevoorstel gaat over inclusiviteit en 

diversiteit in onze ambtelijke organisatie.  
 
Wat is een Inclusieve organisatie voor de gemeente Zeist? 

In art. 1 van de Grondwet staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk  
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.”  Op basis van dit wetsartikel en diverse gesprekken tussen 

managers en (beleids) medewerkers uit onze organisatie, is de volgende definitie gekozen voor Zeist  
 
Een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn en zich prettig voelt ongeacht godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Uitlatingen of gedrag waarin respectloos wordt 
omgegaan met de ander, wordt niet geaccepteerd. Er zijn binnen onze organisatie verschillende 
mogelijkheden om daarvan melding te maken en er kan indien gewenst professionele hulp ingeschakeld 

worden.  
 
Wij willen onze plannen vastleggen in een Charter Diversiteit.  Voor dit instrument is gekozen na de 

aanvaarding van de motie diversiteit van de gemeenteraad. Hierdoor is niet alleen voor de ambtelijke 
organisatie zichtbaar wat wij willen doen, maar ook voor het bestuur en andere organisaties in Nederland.  
 

Plannen voor het jaar 2022 zijn gericht op bewustwording van alle medewerkers van de gemeente Zeist, 
informatie over o.a. vertrouwenspersoon en integriteit en teksten in onze vacatures in de werving van 
nieuwe medewerkers. 

Besluit: 

1. instemmen met de charter diversiteit 

2. instemmen met de ondertekening namens de gemeente Zeist door gemeentesecretaris en wethouder 
Laura Hoogstraten (besluit burgemeester) 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Verlenging overeenkomst Werkgevers toegang sociaal domein 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De medewerkers van onze sociale teams en CJG zijn in dienst bij Stichting MEE, Youké en B&A. In 2018 
zijn met deze partijen overeenkomsten gesloten met een looptijd tot 1 juni 2022. De overeenkomsten 
bieden een mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar tegen ongewijzigde voorwaarden. In de aanloop naar het 

aflopen van de overeenkomsten is een evaluatie uitgevoerd door de afdeling Control van de gemeente, is 
de visie herijkt en zijn onze leidende principes gedefinieerd en zijn gesprekken met partijen gevoerd over 
het verlengen van de overeenkomst. De uitkomst van deze stappen is dat nu voorgesteld wordt gebruik te 

maken van de optie de overeenkomsten te verlengen.  
 
Partijen hebben afspraken gemaakt voor een verdere optimalisatie in de uitvoering van de 

overeenkomsten, met het oog op verdere kwaliteitsverbetering in de zorg voor onze inwoners, meer 
controle en sturing op de uitgaven in WMO en Jeugdwet en het versterken van boeien en binden van 
medewerkers in een krappe arbeidsmarkt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsplan dat door 

partijen gezamenlijk is vastgesteld. 

Besluit: 

1.De overeenkomsten tussen Zeist en respectievelijk Stichting MEE, Youké en B&A ten bate van het 
werkgeverschap Sociaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerking en doorontwikkeling van 
de toegang, d.d. 16 mei 2018, conform de lopende overeenkomst met 2 jaar te verlengen tot 1 juni 2024. 

2. Wethouder Fluitman te mandateren deze overeenkomsten namens de gemeente Zeist te ondertekenen 
(besluit burgemeester). 
3. De Raad hierover te informeren via bijgaande RIB. 
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302 Kadernota 2023 Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI) 

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

 

Inhoud: 

Op 13 januari hebben wij de kadernota 2023 van de RDWI ontvangen. In de nota gaat het bestuur van de 
RDWI in op de ontwikkelingen voor de komende jaren, de impact voor de organisatie RDWI en de 

daarmee samenhangende financiële kaders. Deze bepalen de richting voor de nog op te stellen ontwerp-
begroting 2023 die voor 15 april aan de deelnemers om een reactie moet worden toegestuurd.  
In de inleiding signaleert de RDWI dat de prognoses als gevolg van het COVID-19 virus veel positiever zijn 

dan waarmee voor de kadernota 2022 nog vanuit is gegaan, maar enig mate van onzekerheid rond 
omvang van  de effecten mede als gevolg van de Rijksmaatregelen blijft er wel bestaan.  
De RDWI verwacht op basis van de bijgestelde ramingen van het CPB voor 2022 een daling van het 

aantal klanten in de bijstand met 1,4% en voor 2023 stabilisatie van het aantal klanten op 2860 (0% 
verandering). Voor 2023 wordt in de uitvoering meer (mogelijkheden) voor maatwerk voor de 
Participatiewet verwacht. Daarnaast zal de focus in 2023 gericht zijn op samen optrekken met de sociale 

teams en netwerkpartners voor integrale dienstverlening aan de klanten en inwoners. Voor 
schulddienstverlening (SDV) en inburgering worden na de recente wetswijzigingen geen grote wijzigingen 
verwacht. Vroegsignalering SDV veroorzaakt wel een beperkte stijging van de apparaatskosten en voor 

inburgering is een risico benoemd bij toename inburgeraars bij eventuele nieuwe mondiale onrust en 
conflicten. T.o.v. de kadernota 2022 dalen de kosten RDWI breed met ruim €3,5 mln  en de bijdrage van 
Zeist daalt met circa €2,1 mln. 

De RDWI heeft ons in de gelegenheid gesteld om voor 12 maart aanstaande een zienswijze bij het 
Algemeen Bestuur van de RDWI in te dienen. Het Algemeen Bestuur zal de kadernota op 7 april 2022 ter 
vaststelling behandelen. 

Besluit: 

1. De bijgevoegde zienswijze als reactie op de kadernota 2023 van de RDWI in concept vast te 

stellen. 

2. Op grond van het delegatiebesluit de in concept vastgestelde zienswijze met toepassing van de 

voorhangprocedure Gemeentewet door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief toe 

te sturen aan de gemeenteraad en deze gedurende twee weken gelegenheid te bieden om 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

3. De zienswijze onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen gemeenteraad 
uiterlijk 7 maart 2022 toe te sturen aan de RDWI. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
401 Wel of niet verwijderen loopbrug over Weteringlaan 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Vanuit beheer en onderhoud zijn er goede argumenten om de loopbrug over de Weteringlaan te 
verwijderen. De brug heeft jaarlijks onderhoud nodig en moet ook worden gerepareerd vanwege een 
recente aanrijding tegen de pijler. De  loopbrug wordt relatief weinig gebruikt en er is een alternatieve 

veilige oversteek van de Weteringlaan bij de kruising Weteringlaan en de Clomp. Bewoners(groepen) 
hebben laten weten dat zij de loopbrug willen behouden vanuit de veiligheid. Wij hebben om een goede 
afweging te maken daarom eerst gekeken of  het financieel echt noodzakelijk is de brug te verwijderen of 

dat wij dit kunnen uitstellen naar het eind van de levensduur van de brug. Die is gesteld op 2055. Dan 
moet de brug zelf in zijn geheel worden vervangen. Het vervangen van de brug kost ca €300.000,=. Het is 
dan verstandig een goede afweging te maken over het wel of niet handhaven van de loopbrug.     

Los hiervan ontvangen wij van bewoners ook klachten over de brug en dan met name over de 
toegankelijkheid. De hellingen zijn te steil.  
Naar aanleiding van financieel  onderzoek trekken wij de conclusie om de brug te laten liggen en in 2055 

te besluiten over het wel of niet verwijderen van de brug. Ten aanzien van de toegankelijkheid kunnen wij 
niks verbeteren aan de brug. 
Aangezien bewoners(groepen) op verschillende manieren duidelijk hebben aangegeven de loopbrug te 

willen behouden is het goed om de raad te informeren over het laten liggen van de brug 

Besluit: 

1. De loopbrug te laten liggen tot 2055 en dan een  keuze te maken over wel of niet  verwijderen.  
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.  

 
 

402 Vaststellen regionale Uitvoering- en handhavingsstrategie regio Utrecht 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 7 september 2021 heeft uw college de startnotitie Uitvoerings- en Handhavingsstrategie regio Utrecht 
(verder: U&H-strategie) vastgesteld. Deze startnotitie vormde het startpunt voor het ontwikkelen van een 
gezamenlijke U&H strategie. Deze strategie is in samenwerking met alle 26 gemeenten, de provincie 

Utrecht en de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) en Regionale uitvoerings dienst Utrecht (RUD) tot 
stand gekomen.  
De U&H-strategie biedt een uniform kader voor de uitvoering van taken op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die gemeenten en provincie hebben overgedragen 
aan de OdrU en RUD (verder: OD’s).  
De U&H-strategie is van toepassing op de VTH-taken die de OD's namens gemeenten en de provincie 

uitvoeren. Het is dan ook wettelijk verplicht om een dergelijke strategie voor deze taken vast te stellen. 
Door deze U&H-strategie vast te stellen, wordt aan deze wettelijke verplichting voldaan.  

Besluit: 

1. te besluiten de regionale Uitvoering- en handhavingsstrategie regio Utrecht vast te stellen; 
2. In te stemmen met de inwerkingtreding van de U&H-strategie per 31 maart 2022. 
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403 Aanvulling raadsvoorstel vaststellen uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid 

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

ja 

Inhoud: 

Het is de bedoeling dat de raad op 22 februari 2022 een besluit neemt over de vaststelling van het 
uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid. Daartoe is eerder een raadsvoorstel aangeboden aan de raad. In de 

tussentijd is naar voren gekomen dat het wenselijk is de toelichting van het uitwerkingsplan op twee 
onderdelen aan te vullen. 
Daarom is het raadsvoorstel tot vaststelling van het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid aangevuld.  

Besluit: 

In te stemmen met bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel voor het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid en dit 

raadsvoorstel voor te leggen aan de raad. 

 
 
 

404 Actualisatie Duurzaam Bouwen beleid, aansluiten bij Manifest Bouwen voor Natuur 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

In 2017 stelden wij, ter uitvoering van de Brede Milieuvisie, de notitie ‘Duurzaam Bouwen Nieuwbouw’ 
vast. Dit beleid is nu aan actualisering toe. Noodzaak hiertoe is veranderde landelijke regelgeving en 
nieuwe ambities. Het geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid richt zich op nieuwbouw en renovat ies en 

op de thema’s circulariteit, groen/natuur inclusief bouwen, klimaatadaptatie en een Duurzame bouwplaats. 
Door duidelijke eisen en ambities vast te leggen is het voor initiatiefnemers helder waar zij aan moeten 
voldoen en hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzaam Zeist. 
Het duurzaam bouwenbeleid maakt concreet wat wij van bouwers verwachten. De notitie dient na 

vaststelling als (één van de) onderlegger voor het gesprek met initiatiefnemers en bouwers in Zeist.  
Ook op landelijk en provinciaal niveau komt er steeds meer aandacht voor duurzaam bouwen. Zo is door 
Natuur & Milieu, De Vogelbescherming, NL Greenlabel en anderen het Manifest Bouwen voor Natuur (zie 

bijlage) opgesteld. Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland heeft als medeopsteller in een email aan 
geïnteresseerde gemeenten een algemene oproep aan gemeenten gedaan om aan te sluiten bij dit 
manifest. Het manifest is enerzijds een oproep aan het Rijk om met natuur inclusieve regelgeving te 

komen. Anderzijds vraagt het manifest om zelf waar dat kan het goede voorbeeld te geven. De inhoud van 
dit Manifest sluit aan bij en komt overeen met de eisen en ambities uit het geactualiseerde Duurzaam 
Bouwen Beleid. 

Besluit: 

1. De actualisatie van het Duurzaam Bouwen Beleid vast te stellen;  

2. Aan te sluiten bij het Manifest Bouwen voor Natuur. 
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405 Kaderbrief 2023 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 

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

 

Inhoud: 

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft op 15 december naar de zes deelnemende gemeenten 
de kaderbrief voor 2023 ter informatie toegestuurd. De brief is met kenmerk PR22.013 op de postlijst raad 

van 25 januari geplaatst met het voorstel ter afdoening B&W. 
Dit is het tweede jaar dat er van een kaderbrief gebruik wordt gemaakt, in plaats van een kadernota. Na 
een 3-jarige pilot wordt deze nieuwe opzet binnen de P&C cyclus van RMN geëvalueerd. De kaderbrief is 

korter dan een kadernota en geeft geen gelegenheid voor zienswijze. Die gelegenheid is verschoven naar 
het volgende producten uit de jaarlijkse P&C cyclus, te weten de ontwerp-begroting 2023.  
Dit collegevoorstel voorziet er in om college en gemeenteraad te informeren over de belangrijkste 

voorziene ontwikkelingen in de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2023.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de voor de ontwerp-begroting 2023 van RMN te hanteren uitgangspunten en 
voorziene ontwikkelingen zoals opgenomen in bijgevoegde kaderbrief 2023 van RMN.  
2. De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegde brief over uw beoordeling van de kaderbrief 2023 te 

informeren. 

 


