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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  18 januari 2022 

 

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

Afwezig: burgemeester Janssen 

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 

 
vastgesteld 

 
 
 

 

 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 

 
v.k.a. 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 
 

RONDJE REGIO WEEK 2, 3 EN 4 2022 (11 januari t/m 31 januari) 

 KOOS JANSSEN  

 
 

 

MARCEL FLUITMAN  

 
 

 

SANDER JANSEN  

 
 

WOUTER CATSBURG  
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LAURA HOOGSTRATEN  
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 

 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 

 

001 PGB en stimulansbudget 2022 

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

 

Inhoud: 

Voorstel tot vaststelling van persoonsgebonden budget (PGB) en het stimulansbudget 2022 

Besluit: 

1.     Het bedrag voor Persoonsgebonden budget (PGB) 2022 te indexeren met 1,1 % (prijsindex 2022) en 
vast te stellen op een bedrag van € 397,25 voor een fulltimer. In 2021 was het PGB vastgesteld op een 

bedrag van € 392,93. 
2. Het bedrag van het stimulansbudget 2022 gelijk te laten aan dat van 2021 omdat de 
indexering 0,0% is. Dit bedrag blijft dus € 101,40 voor een fulltimer.  

3.     In te stemmen met de technische begrotingswijziging van de Raad van februari 2022, waarbij het 
stimulansbudget 2022 wordt toegevoegd aan het persoonsgebonden budget 2022. 

 
 

 
 
002 Verloop jaarwisseling 

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

 

Inhoud: 

In onze gemeente was de jaarwisseling relatief rustig. De nacht is beter verlopen dan vorig jaar. Onrust 

begon later en duurde korter. Hulpverleners hebben hun werk veilig kunnen doen. Met het landelijke 
vuurwerkverbod hebben veel mensen nog moeite, maar ernstige incidenten zijn uitgebleven. Helaas zijn er 
wel een aantal personenauto’s en een camper uitgebrand, het maatschappelijk effect voor direct 

betrokkenen en omwonenden is groot. Voorgesteld wordt omde raad over het verloop van de jaarwisseling 
te informeren. 

Besluit: 

De raad over het verloop van de jaarwisseling informeren. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Principemedewerking aangepast plan woningbouw Comeniuslaan 60 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Een ontwikkelaar wenst op het perceel Comeniuslaan 60 vijftien appartementen in drie 
appartementenengebouwen te realiseren. De aanwezige vrijstaande bungalow op het perceel zal hiervoor 
worden gesloopt. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met de omgeving, nadat een eerder plan 

van achttien appartementen op weerstand stuitte. Vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt  is de 
voorgestelde opzet aanvaardbaar. Om tot realisatie van dit plan te komen dient te worden afgeweken van 
de woningdifferentiatie uit de Woonvisie 2021-2026. Gelet op de ligging vlakbij de A28 moeten er 

aanvullende geluidwerende maatregelen worden genomen, waardoor een programma met (deels) 
goedkope woningen financieel niet haalbaar is. Omdat het bouwplan voorziet in vijftien middeldure 
appartementen wordt echter wel voorzien in een woningbouwbehoefte. Besloten wordt om in 

principemedewerking te verlenen aan het plan. Hierbij wordt de initiatiefnemer gewezen op het onderzoek 
dat wordt uitgevoerd naar de toekomstige ontwikkeling van een hoogwaardige OV-verbinding tussen 
Utrecht Science Park en Zeist-Noord. Er is inmiddels een aantal varianten uitgewerkt. Eén van deze 

varianten loopt pal langs het perceel. 

Besluit: 

1. In principe in te stemmen met het realiseren van 3 appartementengebouwen (met in totaal 15 
appartementen) op het perceel Comeniuslaan 60 te Zeist en hiermee de twee eerdere principebesluiten te 
herzien; 

2. voor dit plan af te wijken van de woningdifferentiatie uit de Woonvisie 2021-2026 (afwijking 
gebeurt in het belang van de doorstroming in de woningmarkt);  
3. de ontwikkelaar hierbij te wijzen op het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de toekomstige 

ontwikkeling van een hoogwaardige OV-verbinding tussen Utrecht Science Park en Zeist-Noord;  
4. de raad over dit besluit te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 
 
102 Wijziging verkoop van een perceel grond aan TV Shot ge legen nabij de Krakelingweg 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Wijziging in verkoop van een perceel grond gelegen nabij de Krakelingweg ten behoeve van de aanleg van 
een extra (gravel)tennisbaan op het sportterrein van Tennisvereniging Shot op de huidige locatie aan de 
Verlengde Slotlaan 117. 

Besluit: 

1. In te stemmen met  wijziging van koopsom op eerder collegebesluit van 11 mei 

2021(CV407404) op basis van bijgevoegde concept-koopovereenkomst. 
2. In te stemmen om de overige punten uit het collegebesluit (CV407404) in stand te houden. 
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103 Implementatie Wkb en proefproject 

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

 

Inhoud: 

Op 1 juli 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Om de voorbereiding op 
deze wet goed vorm te geven is het project Wkb gestart. Dit richt zich op onder meer de inhoud van het 

beleid rond toezicht- en handhaving, dienstverlening, werkwijzen en financiën. Dit gebeurt in samenhang 
met de Omgevingswet en de leges, waarvoor we ons ook projectmatig voorbereiden op de wijzigingen per 
1 juli 2022.  

Om een goed beeld te vormen van de praktijk van de Wkb is er de mogelijkheid één of meerdere Wkb 
proefprojecten te draaien. In deze proefprojecten wordt het bouwproject behandeld alsof de Wkb al in 
werking is getreden. De gemeente Zeist is door Dura Vermeer benaderd met de vraag of wij willen 

participeren in een proefproject ter voorbereiding op de . Naar aanleiding van deze vraag hebben we in 
november en december 2021 met de betrokken partijen (Woongoed Zeist, Dura Vermeer en TÜV 
Nederland) gesproken. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt u geadviseerd om aan dit proefproject 

deel te nemen, omdat wij potentie zien om te leren van dit proefproject. Aan u wordt daarom gevraagd om 
in te stemmen met het aangaan van dit proefproject. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het aangaan van een proefproject ter voorbereiding op de Wkb.  
2. Een privaatrechterlijke overeenkomst aan te gaan met de betrokken partijen waarin we 

vastleggen dat de leges die conform de geldende legesverordening opgelegd worden gecompenseerd 
worden naar het legesbedrag zoals dat uit de nog te ontwikkelen legesverordening (waarin de gevolgen 
van de Wkb en de Omgevingswet verwerkt zijn) volgt. 

3. In te stemmen met bijgevoegde RIB  over de implementatie van de Wkb en het proefproject 
en deze aan de raad te zenden. 
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104 Uitkomst decembercirculaire 2021 

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

 

Inhoud: 

De decembercirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De uitkomst wordt gepresenteerd en 
toegelicht. Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de 

uitkomst. 

Besluit: 

1. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomst van de 
decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. 
2. De financiële effecten op de begroting 2022 in de vorm van een technische wijziging voor te 

leggen aan de raad ter besluitvorming. Hiermee zijn dan de budgettaire consequenties van de 
decembercirculaire verwerkt in de meerjarenbegroting 2022. 

 
 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
201 besluit op bezwaar 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 20 december 2021 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften 
advies uitgebracht. De Adviescommissie adviseert u om de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
besluit van 2 december 2020 in stand te laten. 

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 20 december 2021 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  

1. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
2. het besluit van 2 december 2020 in stand te laten. 
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202 Inzet extra middelen sociaal domein 

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

 

Inhoud: 

Het Rijk heeft bij de mei- en septembercirculaire extra middelen beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. 
Deze € 1,6 mln. is via een begrotingswijziging toegevoegd aan het sociaal domein boekjaar 2021. 

Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de uitvoering van het programma sociaal in balans 
in 2022. 

Besluit: 

1. Vooruitlopend op het besluit van de Raad (te nemen bij het vaststellen van de jaarrekening 
2021) het restant van de éénmalige middelen uit de mei- en septembercirculaire 2021 over te hevelen naar 

2022, in te stemmen met het inzetten van deze middelen voor de uitvoering van het programma Sociaal in 
Balans. 

 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
401 Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst 2022 

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

 

Inhoud: 

Jaarlijks worden afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst over de voor Zeist uit te voeren diensten. 
Deze worden vastgelegd in het uitvoeringsprogramma (UVP) en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst 
(UVO). Het voorliggende UVP beschrijft de milieu- en omgevingstaken en -projecten voor 2022. 

 
Voorgesteld wordt het Uitvoeringsprogramma 2022 en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst 2022 
vast te stellen en te ondertekenen en het UVP met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad 

aan te bieden. 

Besluit: 

1. Het Uitvoeringsprogramma ODRU Zeist 2022 en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst 2022 vast te 
stellen en te ondertekenen. 
2. Het uitvoeringsprogramma 2022 (toelichtingsdocument) met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de 

gemeenteraad aan te bieden. 

 
 

402 Besluitvorming over RES 1.0 in de U16 

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

 

Inhoud: 

Half oktober is het besluitvormingsproces van de parlementen over de RES 1.0 van RES U16 afgerond. 

Via bijgevoegde brief worden de samenwerkingspartners geïnformeerd over hoe de aangenomen moties 
en amendementen in de verschillende parlementen worden opgepakt.  

Besluit: 

In te stemmen met het doorsturen van bijgevoegde informatiebrief aan de raad.  

 


