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BESLUITENLIJST  

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

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 8 maart 2022 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

Ruimte voor eigen aantekeningen: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

000-4 Uitnodigingen 

 
geen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 10, 11 EN 12 2022 (8 maart t/m 21 maart) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
 
MARCEL FLUITMAN 

 
 
SANDER JANSEN 

 
 
WOUTER CATSBURG 

 
 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 
 

 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 
 

001 Raadsinformatiebrief over de Veiligheidscijfers 2021 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft de Veiligheidscijfers 2020 voor Midden Nederland 
gepresenteerd. Uit de rapportage blijkt dat sprake is van een daling van 9% van het totaal aantal 
geregistreerde misdrijven in onze gemeente over het jaar 2021. Dat ligt geheel in lijn met de daling die ook 

regionaal zichtbaar is (- 10%).   
Op de thema’s geweld (+ 4%), autokraak (+ 14%) en brand (+ 24%) na, laat de rapportage een daling op 
de rest van de thema’s zien. 

In de rapportage maakt het thema cybercrime (+ 64%) geen vast onderdeel uit van de cijfers. Bij dit thema 
is echter wel sprake van een flinke stijging. We hebben er om die reden voor gekozen dit eveneens te 
benoemen in de raadsinformatiebrief.  

In bijgevoegde raadsinformatiebrief geven we een toelichting op/analyse over de cijfers. Daarnaast 
benoemen we een aantal acties, dat in 2021 heeft plaatsgevonden. 

Besluit: 

de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de veiligheidscijfers 2021.  

 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) behandelt twee belangrijke onderwerpen als 
het 
gaat om de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Zeist. Het eerste deel gaat over de actief lopende 

grondexploitaties van de gemeente Zeist. In dit deel wordt de financiële actualisatie van de 
grondexploitaties 
toegelicht. Ook wordt de stand van zaken van de projecten behorend bij de grondexploitaties toegelicht. 

Het tweede deel van het MPSO behandelt ruimtelijke projecten waarvoor geen grondexploitatie actief is, 
maar de gemeente wel een rol heeft. Daarnaast wordt u het concept van de paragraaf grondbeleid 
aangeboden. 

Besluit: 

1. Bij de jaarrekening 2021 de raad voor te stellen:  

a. De geactualiseerde grondexploitaties zoals opgenomen in het MPSO met betrekking tot de 
projecten Geiserlaan, Gemeentewerf en Huis ter Heide-West vast te stellen; 
b. De grondexploitaties Austerlitz Centrum en Cornelis Vlotlaan af te sluiten;  

c. De bijlagen van het toe te sturen Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling 2022 vanwege 
het financiële belang van de gemeente geheim te verklaren tot vijf jaar na het moment van afsluiten van de 
laatste grondexploitatie, op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet, juncto artikel 10 2e lid onder b van de 

Wet openbaarheid bestuur. 
2. De in deze grondexploitaties gehanteerde inflatie- en rentepercentages, zoals vermeld in de 
tabel in dit voorstel, vast te stellen; 

3. Voor de grondexploitaties geen scenarioanalyses en marktverkenningen uit te voeren.  
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102 Décharge project Herstructurering station Driebergen-Zeist 

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

 

Inhoud: 

Het infraproject Herstructurering station Driebergen-Zeist is bouwkundig en technisch afgerond. Het 
nieuwe station is begin 2020 opgeleverd. Een aantal opdrachten en planschadeperiodes loopt nog door. 

Daardoor kan het project administratief nog niet volledig worden afgerond. Wel is duidelijk dat het project 
positief afsluit. Voorgesteld wordt daarom een gedeeltelijke décharge te verlenen voor de periode 2015 t/m 
2020 en in te stemmen met een beperkt aantal nog te verwachten uitgaven ten laste van het resterende 

budget, hetgeen ruimschoots voldoende is om die uitgaven te dekken.   
Voor de P+R garage kan volledige décharge worden verleend. De P+R garage is in 2017 opgeleverd en 
financieel afgerekend, er zijn geen kosten/ uitgaven meer. Het project sluit positief af. De 

omgevingspartijen (provincie, gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist) ontvangen elk een bedrag 
conform de verdeling die in het Regioconvenant is afgesproken. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met décharge van het Infraproject Herstructurering station Driebergen Zeist 
voor de periode 2015-2020 

2. Akkoord te gaan met décharge van het project P+R garage  
3. Het resultaat van het P+R project bij de eerstvolgende Bestuursrapportage te melden als een 
eenmalig voordeel voor de gemeente. 

4. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
5. Stuurgroeplid wethouder Sander Jansen te mandateren om namens de gemeente Zeist de 
décharge documenten te ondertekenen (besluit burgemeester).  

 

 
103 Garantstelling Saestum 

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

ja 

Inhoud: 

De SportVereniging Saestum en de Stichting Accommodatie Saestum Zeist West hebben bij de Stichting 
Waarborgfonds voor de Sport (SWS) en de gemeente Zeist garantstelling gevraagd voor een bij de 

Nederlandse Waterschapsbank (NWB) aan te gane lening. De lening is bestemd voor de verbouw/ 
nieuwbouw van het clubhuis. Deze ontwikkeling past binnen de kaders van het programma masterplan 
buitensport. De aanvraag betreft een annuïtaire lening van € 600.000 met een looptijd van 40 jaar en een 

vaste rente van indicatief 2,1% voor de volledige looptijd. De bank vraagt dat de gemeente voor het 
volledige bedrag garant staat. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat dan ten opzichte van de 
gemeente garant voor hun maximumbedrag van € 250.000 lineair aflopend in 15 jaar. De totale investering 

in de nieuwbouw bedraagt afgerond € 1.200.000 incl. btw, waarvan € 600.000 met subsidies wordt 
gefinancierd. 

Besluit: 

1. SportVereniging Saestum en de Stichting Accommodatie Saestum Zeist West garantstelling 
te verlenen ter hoogte van € 600.000 voor de bij de Nederlandse Waterschapsbank aan te gane annuïtaire 

lening(en), waarbij de Stichting Waarborgfonds Sport voor € 250.000 lineair aflopend sub-garant staat 
richting gemeente en waarbij opschortende voorwaarden worden gehanteerd.  
2. Met SportVereniging Saestum en de Stichting Accommodatie Saestum Zeist West vooraf een 

overeenkomst (‘besluit Burgemeester’) te sluiten waarin de voorwaarden voor partijen worden vastgelegd 
en waarin de verbondenheid van zowel de sportvereniging als de stichting aan de nakoming van deze 
overeenkomst wordt verzekerd.  

3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
201 extra voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 225.000 voor de bouw van de 3e 

gymzaal CCZ 

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

 

Inhoud: 

Op het Programma 2022 is de 3e gymzaal van het Christelijk College Zeist (CCZ) opgenomen. De 
gymzaal is nodig vanwege de behoefte voor gymnastiek in de wijk Kerckebosch. Aan het schoolbestuur 

Christelijk Voortgezet Onderwijs Groep (CVOG) is gevraagd het bouwheerschap op zich te nemen. Deze 
heeft een plan ontwikkeld de 3e gymzaal te situeren bovenop de bestaande gymzaal. Dit past binnen de 
regels van het bestemmingsplan. Bij de planvorming zijn de Kwaliteitscommissie Kerckebosch en 

omwonenden betrokken. Die kunnen met de bouwplannen instemmen. Er zijn wel aanpassingen gedaan in 
verband met de kwaliteitseisen.  
Ter verdere voorbereiding verzoekt CVOG een extra voorbereidingskrediet van € 225.000.  

Besluit: 

1. CVOG verzoeken de bouw van de 3e gymzaal bij het CCZ verder voor te bereiden;  

2. een extra voorbereidingskrediet van € 225.000 beschikbaar te s tellen; 
3. de raad een begrotingswijziging bij verzamelwijziging voor te leggen.  

 
 
202 beschikbaar stellen krediet uitbreiding WereldKidz Op Dreef ten behoeve van VVE 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op het Programma 2022 is de uitbreiding van WereldKidz Op Dreef ten behoeve van een groep voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) opgenomen. Aan de huisvesting van de doelgroep ín het gebouw en in de 
directe nabijheid van de kleutergroepen wordt veel waarde gehecht. Bij de kleutergroepen wordt een 

bestaande ruimte vergroot tot groepslokaal. De kosten worden geraamd op € 378.427. Dit past binnen het 
beschikbare bedrag dat op het Programma is opgenomen.  
Tegenover de investering staat een kostendekkende huur van Meander Omnium die de VVE verzorgt. 

Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met WereldKidz en Meander Omnium 

Besluit: 

1. een krediet van € 378.427 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van WereldKidz Op 
Dreef ten behoeve van de VVE; 
2. de raad een begrotingswijziging bij verzamelwijziging voor te leggen 
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203 voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Het Spoor en Slotlaan 330 

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

 

Inhoud: 

Op het Programma 2022 is de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van basisschool WereldKidz 
Het Spoor opgenomen. De vervangende nieuwbouw zelf staat gepland voor 2023. Voor de 

bouwvoorbereiding is op het Programma 2022 een bedrag geraamd van € 375.000. De kosten tot aan 
aanbesteding worden geraamd op € 500.000. Voorgesteld wordt laatstgenoemd bedrag beschikbaar te 
stellen en dit bedrag tot aan de aanbesteding fasegewijs betaalbaar te s tellen. Het bedrag van het 

voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale nieuwbouwbudget dat voor de school is geraamd 
in 2023. Het krediet daarvoor zal (nader) bepaald worden bij de vaststelling van het Programma 2023.  
Tijdens de vervangende nieuwbouw is tijdelijke huisvesting nodig. Hiervoor is het schoolgebouw / locatie 

Slotlaan 330 geschikt te maken. Door het gebouw te vervangen deels in permanente en deels in tijdelijke 
bouwaard, kan de locatie dienst kan doen als tijdelijke huisvesting voor de school tijdens de bouw. Het 
permanente deel kan huisvesting bieden voor de buitenschoolse opvang (BSO) en andere functies.  De 

budgetten die voor de Slotlaan 330 kunnen worden ingezet, bedragen in totaal € 1,1 miljoen. Hiervoor 
wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 345.000 beschikbaar te stellen.  
De voorbereidingskredieten passen binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijshuisvesting en doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting.  
Na aanbesteding wordt per deelproject een collegevoorstel worden voorgelegd om het definitieve krediet 
beschikbaar te stellen. 

Besluit: 

1. een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de vervangende 

nieuwbouw voor de basisschool WereldKidz Het Spoor;  
2. een voorbereidingskrediet van € 345.000 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting 
aan de Slotlaan 330; 

3. de raad een begrotingswijziging bij verzamelwijziging voor te leggen.  

 
 
204 Voorbereidingskrediet uitbreiding Brede School Kerckebosch 

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

 

Inhoud: 

Op het Programma 2022 is uitbreiding van de Brede School Kerckebosch opgenomen. De beide scholen 

(De Damiaanschool en WereldKidz Montessori Kerckebosch) hebben te maken met een toename van het 
aantal leerlingen, die de capaciteit van het schoolgebouw overstijgt. Voor beide scholen is in totaal is 477 
m² BVO extra nodig. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de uitbreiding binnen het maximale 

bouwvlak gerealiseerd kan worden. Met de betrokken schoolbesturen is afgesproken dat de gemeente in 
ieder geval tot aan de aanbesteding als bouwheer zal optreden. In opdracht van de gemeente zal in nauw 
overleg met de besturen een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt worden. In het proces zal ook de 

omgeving betrokken worden. Voor de bouwvoorbereiding wordt een bedrag geraamd van € 270.000. Dit 
bedrag maakt onderdeel uit van het totale beschikbare budget van € 1.639.631 en past binnen het budget 
dat op het Programma 2022 is opgenomen en binnen de financiële kaders van het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting.  
Na aanbesteding zal een collegevoorstel worden voorgelegd om het definitieve krediet beschikbaar te 
stellen. 

Besluit: 

1. een voorbereidingskrediet van € 270.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de Brede School 

Kerckebosch; 
2. de raad een begrotingswijziging bij verzamelwijziging voor te leggen.  
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205 Essentiele functies 2022 

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

 

Inhoud: 

De overeenkomst met het consortium van samenwerkende jeugdhulpaanbieders voor de zeer 
specialistische essentiële functies Jeugdhulp loopt nu anderhalf jaar. Een goed moment om te kijken naar 

de voortgang van het uitvoeren van de transformatieopgaven en waar in 2022 extra aandacht voor moet 
zijn. Het college wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en de raad hierover schriftelijk te informeren.  

Besluit: 

De raad te informeren over de ontwikkelingen binnen de essentiële functies Jeugdhulp met  bijgevoegde 
brief 

 

 
206 Stelselvraagstuk onderwijs JeugdzorgPlus Flevoland - Utrecht 

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

 

Inhoud: 

De afgelopen maanden heeft het bovenregionaal bestuurlijk platform Flevoland - Utrecht (BO/BP) met de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

(OCW) gesproken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het onduidelijk is (ofwel een stelselhiaat zit) over 
wie verantwoordelijk is voor de kosten voor het aanpassen van de school bij de jeugdzorginstelling in 
Maarsbergen. In deze instelling worden vanaf 2023 jongeren gehuisvest met een indicatie voor gesloten 

jeugdhulp. Het is essentieel dat deze voorziening behouden blijft voor jongeren uit Flevoland en Utrecht én 
dat hier passend onderwijs geboden wordt wat voldoet aan de benodigde veiligheidswaarborgen. Dit 
maakt dat het BO/BP op 22 december 2021 heeft besloten onder voorwaarde een bijdrage te leveren van 

maximaal 900.000 euro ten behoeve van de onderwijshuisvest ing JeugdzorgPlus in Maarsbergen (zie 
bijlage 1).  
Doordat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de kosten is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

gepakt en zijn de kosten gedeeld. Inmiddels is de technische uitwerking rond en is bekend geworden dat 
het ministerie van VWS en het ministerie van OCW samen een bijdrage van 900.000 euro leveren aan 
deze verbouwing. Het schoolbestuur van Pluryn  heeft de investering weten te beperken van 2,3 miljoen 

naar 1,8 miljoen. Daarnaast hebben zowel het schoolbestuur van Pluryn als de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug aangegeven de juridische procedures die nog liepen tussen deze partijen, te staken. Dit 
betekent dat aan de voorwaarden is voldaan die het BO/BP gesteld heeft. De laatste stap is het 

formaliseren van het toe te kennen bedrag door de 29 deelnemende gemeenten. Dat doen we door middel 
van dit collegevoorstel. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een incidentele subsidie van €33.719 aan de 
aanpassingen op geslotenheid van de onderwijswijshuisvesting voor de nieuwe JeugdzorgPlus locatie op 

het terrein Valkenheide in Maarsbergen  en de subsidie te verstrekken aan gemeente Utrechtste 
Heuvelrug als coördinerende gemeente. 
2. Akkoord gaan om deze subsidie ad €33.719  te dekken uit budgetten “onderwijshuisvesting”.  
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207 Uitgaande brief Kinderombudsman rapport 2021 

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

 

Inhoud: 

De Kinderombudsman heeft in 2021 geoordeeld dat gemeente Zeist in de periode voor 2018 geen 
duidelijke afspraken met WSG en Pluryn had voor het geven van zakgeld en kleedgeld en kinderen en 

jongeren in een jeugdzorginstelling. Dit op grond van een klacht die een jongere heeft ingediend bij de 
Kinderombudsman over gemeente Zeist. Om de klachtprocedure af te ronden wordt uw college gevraagd 
om een reactie naar de Kinderombudsman te sturen, waarin staat dat wij aan de aanbevelingen tegemoet 

komen en waarin staat dat wethouder Hoogstraten bereid is om met de indiener van de klacht in gesprek 
te gaan. 

Besluit: 

- In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief ‘Rapport kleedgeld Zeist’ aan de 
Kinderombudsman; 

- Wethouder Hoogstraten te mandateren om de antwoordbrief te ondertekenen (besluit 
burgemeester)  
 

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst bovenregionaal logeerhuis 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Mantelzorgers zijn van groot maatschappelijk belang. Zonder hun bijdrage kan het huidige niveau van zorg 
niet bestaan. Mantelzorg is vaak intensief en langdurig van aard. Om te zorgen dat mantelzorgers hun 
zorgtaak kunnen volhouden, is ondersteuning bij die zorgtaak van groot belang. Logeerzorg draagt hieraan 

bij en is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarom willen we in bovenregionaal verband de 
mogelijkheden verkennen voor een bovenregionaal logeerhuis. Bovenregionaal werken creëert een 
grotere doelgroep, waardoor een hogere bezettingsgraad behaald kan worden. Dit maakt de kosten per 

gemeente/inwoner lager.  
 
Om het bovenregionaal logeerhuis te realiseren is verder onderzoek en uitwerking nodig. Met deze 

samenwerkingsovereenkomst willen we de instemming van de deelnemende gemeenten vastleggen en 
een basis leggen voor de verdere samenwerking. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst zoals te vinden in bijlage 1.  
2. Wethouder Fluitman de overeenkomst te laten ondertekenen namens de gemeenten De Bilt, 

Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist (besluit Burgemeester).  
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302 Zienswijze kaderbrief 2023 GGDrU 

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

 

Inhoud: 

Jaarlijks stelt GGD regio Utrecht (GGDrU) als opmaat naar haar begroting een kadernota op. Deze geeft 
de belangrijkste financiële kaders weer en de beoogde ontwikkeling van de organisatie GGDrU en haar 

dienstverlening. Gemeenten kunnen tot 30 maart 2022 een zienswijze meegeven op dit richtinggevende 
document. De Kadernota van de GGDrU geeft ons aanleiding tot een ondersteunende en instemmende 
zienswijze vergezeld van enige aandachtspunten. 

Besluit: 

1. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en de GGDrU hierover te informeren,  

2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 Afdoening motie fietsveiliger maken Bisschopsweg 

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

 

Inhoud: 

In de raadsvergadering van 8 juli inzake raadsvoorstel 21RV042 ‘het concept zienswijzen Integraal 

Ruimtelijk Perspectief (IRP)’, heeft de gemeenteraad de motie ‘Verbeteren en fietsveiliger maken van de 
Bisschopsweg’ aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om:  
- in overleg met de hiervoor relevante bestuurlijke partners maatregelen te nemen die de 

fietsveiligheid op de Bisschopsweg op korte termijn verbeteren, waarbij in eerste instantie vooral gedacht 
kan worden aan betere verlichting en het tegengaan van sluipverkeer;  
- In gesprek te gaan met de provincie over financiële steun en met de gemeente De Bilt over 

het verkrijgen van medewerking aangezien de route over grondgebied van deze gemeente loopt;  
- In de begroting 2022 aan te geven of een financiële bijdrage vanuit de gemeente Zeist is 
vereist en hiervoor indien nodig middelen vrij te maken. 

 
In de Raadsinformatiebrief wordt een overzicht gegeven van de stappen die sindsdien gezet zijn en welke 
acties de gemeente De Bilt (de verantwoordelijke wegbeheerder voor de Bisschopsweg) heeft genomen 

en nog gaat nemen. Het is momenteel nog te vroeg om aan te geven of een financiële bijdrage van de 
gemeente Zeist nodig is en zo ja, hoe hoog deze zal uitvallen. 
Bijgevoegde Raadsinformatiebrief is afgestemd met de gemeente De Bilt.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief; 

2. De motie als afgedaan te beschouwen. 
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402 Archiefvisie 2022 – 2026, Vindbaar, Toegankelijk, Duurzaam 

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

 

Inhoud: 

Informatiegelijkheid en de Wet Open Overheid stellen hoge eisen aan de vindbaarheid, toegankelijkheid en 
duurzaamheid van de gemeentelijke informatie. De archiefvisie 2022 – 2026 geeft de handvatten en 

benodigde verbeteringen om de komende jaren naar het daarvoor vereiste niveau van onze 
informatiehuishouding te groeien. Het is er op gericht goed grip te krijgen op de juiste opslag, archivering 
en daarmee vindbaarheid van onze digitale informatie voor alle gemeentelijke processen.  

Dit is in lijn met de conclusies voortkomend uit het interbestuurlijk toez icht van de provincie; we nemen tot 
nu toe wel de juiste stappen om grip te krijgen, maar niet snel genoeg. Daarom zijn we onder actief 
toezicht gesteld. Hoofdoorzaak is dat we de afgelopen jaren vooral op de digitale werkprocessen voor de 

dienstverlening naar onze inwoners hebben ingezet, waardoor de ontwikkeling van het informatiebeheer 
aan de achterkant vertraging heeft opgelopen. We hebben heldere afspraken met de provincie gemaakt 
over de benodigde verbeteringen om weer op het normale toezichtniveau te komen. Deze verbeteringen 

zijn opgenomen in het uitvoeringsplan dat onderdeel is van de archiefvisie. Dit plan is leidend voor de 
monitoring door de provincie op de voortgang gedurende 2022. 

Besluit: 

1. Vaststellen van de archiefvisie 2022 - 2026, inclusief het uitvoeringsplan. 
2. Bijgaande Raadsinformatie brief te sturen naar de Raad 

3. Het uitvoeren van deze taak conform de wet en op basis van de aanwijzingen van de 
toezichthouder vraagt € 100.000 extra per jaar, structureel. Voorgesteld wordt dit structurele knelpunt in te 
brengen in de bestuursrapportage. 

 


