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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  1 februari 2022 

 

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

Afwezig: burgemeester Janssen 

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 25 januari 2022 

Ruimte voor eigen aantekeningen: 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 
000-4 Uitnodigingen 

 

geen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 4, 5 EN 6 2022 (25 januari t/m 14 februari) 

 KOOS JANSSEN / SANDER JANSEN 

  
 

 

MARCEL FLUITMAN  

 
 

 

SANDER JANSEN  

 
 

 

WOUTER CATSBURG  
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LAURA HOOGSTRATEN  
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
 
101 Technische begrotingswijziging Raad februari 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 2022014(Technische begrotingswijziging Raad februari 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. Krediet beschikbaar te stellen voor een koelinstallatie t.b.v. de slaapvertrekken van de 

brandweerkazerne die wij verhuren aan de VRU ( wettelijk Arbo technische eis ).  
2. Verwerking decembercirculaire 2021. 

 
 
102 Eindevaluatie Tweede Zeister corona ondersteuningspakket 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 29 maart 2021 heeft de raad unaniem ingestemd met het Tweede Zeister ondersteuningspakket. Het 
ondersteuningspakket liep t/m 31 december 2021. Middels bijgaande raadsinformatiebrief brengt het 
college  eindverslag uit en evalueert het college het ondersteuningspakket.  

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met de inhoud van bijgaande raadsinformatiebrief en deze naar de raad te versturen. 
 

 

 
103 Raadsinformatiebrief beoordeling IBT 2021 

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

 

Inhoud: 

Ieder jaar ontvangen wij vanuit het Interbestuurlijk toezicht van de Provincie Utrecht (IBT) een beoordeling 

over verschillende taakvelden die door de gemeente worden uitgevoerd.  Recentelijk ontvingen wij de 
beoordeling over de taakuitvoering op het gebied van het Omgevingsrecht van afgelopen jaar. Uit deze 
beoordeling blijkt dat zowel het vakgebied VTH (Vergunningen, toezicht en handhaving) als het vakgebied 

Monumenten / Archeologie zijn beoordeeld met het oordeel 'Voldoet'. Dit is de hoogst haalbare 
beoordeling. 
 

Alhoewel de provincie Utrecht een afschrift van de beoordelingsbrief toezendt aan de gemeenteraad, 
wordt in de bij dit voorstel behorende Raadsinformatiebrief nog een nadere toelichting gegeven op de 
beoordelingsbrief van het IBT. 

Besluit: 

In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de beoordeling van het IBT over het jaar 2021 

en deze aan de Raad toe te zenden 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
201 Beslissing op bezwaren Intrekken parkeervergunning Maurikstraat 44 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 19 december 2020 waarbij besloten is dat mevrouw I van Slooten, Maurikstraat 44 

te Zeist, niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning en waarbij de eerder op 11 december 2020 
verleende vergunning is ingetrokken zijn bezwaren ingediend. Op 5 januari 2022 heeft de 
Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Geadviseerd wordt de bezwaren ongegrond te 

verklaren en het besluit van 19 december 2020 in stand te laten.  

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van  5 januari 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften: 
1. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
2. het besluit  van 19 december 2020 in stand te laten; 

3. het bevoegdheidsgebrek ten aanzien van het mandaat te herstellen in de beslissing op 
bezwaar. 

 

 
202 Beslissing op bezwaren afwijzen parkeervergunning Maurikstraat 42 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 17 februari 2021  waarbij besloten is dat de heer J.H. Kronenburg, Maurikstraat 42 
te Zeist, niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning, zijn bezwaren ingediend. Op 17 januari 

2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Geadviseerd wordt de bezwaren 
ongegrond te verklaren en het besluit van 17 februari 2021 in stand te laten.  

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 17 januari 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften: 
1. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

2. het besluit van 17 februari 2021 in stand te laten waarbij de grondslag van de weigering 
aangepast dient te worden; 
3. het bevoegdheidsgebrek ten aanzien van het mandaat te herstellen in de beslissing op 

bezwaar. 
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203 Versnelde huisvesting: Nieuwbouw 25 zorgwoningen Dwarsweg 11A 

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

 

Inhoud: 

De R.K. Woningbouwstichting Zeist (hierna 'RK Zeist' te noemen) wenst  op de hoek van de Dwarsweg–
Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet, Dwarsweg 11A, nieuwe adres wordt Anne 

de Vrieslaan 1A t/m 1G2) een appartementengebouw met vijfentwintig  zorgappartementen te realiseren 
voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben. Deze zorgappartementen willen zij verhuren aan Reinaerde. 
Dit bouwproject heet 'De Komeet' en draagt bij aan ons doel om versneld extra betaalbare woningen te 

realiseren. Een groter aantal sociale huurappartementen is wenselijk vanwege de extra bijdrage aan de 
Versnelde Huisvesting. 

Besluit: 

De raad informeren over voornoemde plannen door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 
 

 
205 Rib met reactie op punten ronde tafel raadsvoorstel Variantenstudie verbetering 

veiligheid Slotlaan 

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

 

Inhoud: 

Op 11 januari is over raadsvoorstel 22RV001 een ronde tafel gehouden voor de raad. Er waren een viertal 

meesprekers uit de samenleving waarvan 2 ondernemers (vertegenwoordigers), een vertegenwoordiger 
van een belangengroep uit de samenleving  en een vertegenwoordiger van de fietsersbond.  
Ondanks eerdere signalen uit de raad rond het project centrum en Slotlaan om zich in de toekomst van uit 

zijn rol minder op de verkeerskundige uitvoering van projecten te willen/zullen focussen, is dat tijdens deze 
ronde tafel niet echt gelukt. Het ging namelijk vooral over de inhoudelijke en verkeerskundige 
uitvoeringsaspecten, waarmee te constateren valt dat de raad zich weldegelijk weer lijkt te mengen in de 

rol van de (externe) verkeerskundigen en uitvoerend college.  
Tegen het einde van de ronde tafel leek er consent te zijn over een gefaseerde uitvoering van een 
verbeterde voorkeursvariant 2 (variant 2 plus). In het midden bleef of partijen debat over het voorstel 

wilden daar op zou na fractieberaad terug gekomen worden. Ambtelijk is het advies het voor 8 februari 
geplande debat inderdaad doorgang te laten vinden en inmiddels is ook door de fractie van Zeister Belang 
debat over het voorstel gevraagd. Tijdens de ronde tafel is een reactie toegezegd op een aantal vragen en 

opmerkingen uit die ronde tafel. Daartoe strekt bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

Besluit: 

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met reactiepunten uit de ronde tafel over raadsvoorstel 22RV001 
Variantenstudie verbetering veiligheid Slotlaan vast te stellen, toe te sturen aan de raad, via de griffie toe 
te laten sturen aan de meesprekers tijdens de ronde tafel en toe te laten voegen aan de stukken bij dit 

raadsvoorstel in het raadsinformatiesysteem. 
2. Conform de in de brief opgenomen reactie vast te houden aan de door u vastgestelde voorkeursvariant 
2 met dien verstande dat de fietsvoorziening in de tegen richting (richting van busstation naar het Slot) in 

de uitwerking naar het definitief ontwerp voor de aanbesteding voorzien zal worden van fietssymbolen en 
er in die verdere uitwerking ook verfijning plaats zal vinden mb.t. de onderwerpen 
voetgangersoversteekplaatsen en manoeuvreerruimte ondergrondse containers.  
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PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 

 
 
301 Bestuursopdracht participatietraject en beleid de sociale basis 

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

 

Inhoud: 

Op 13 oktober gaf het College van B&W groen licht voor de uitvoering van het programma Sociaal in 

Balans (426513). De gemeenteraad werd met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over dit besluit. Het 
nu voorliggende voorstel betreft de Bestuursopdracht Sociale Basis, dat een onderdeel is van het 
programma Sociaal in Balans.  

 
Zeist heeft veel actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven, veel enthousiaste inwoners en verschillende 
organisaties die steun, begeleiding en zorg bieden aan kwetsbare personen. De gemeente Zeist 

subsidieert sinds lange tijd een groot aantal initiatieven en organisaties die allemaal iets doen op het 
gebied van welzijn of informele (vrijwillige) hulp en zorg.  
We willen samen met inwoners en partners een ontwikkeltraject doorlopen waarmee we de sociale basis 

van Zeist verder willen verstevigen. Het doel is om - vanuit samenhang en samenwerking - nadrukkelijker 
en doelmatiger te sturen op maatschappelijk effect en resultaat, zodat risicogroepen het op korte en lange 
termijn makkelijker zelfstandig redden.  

We willen ook goede afspraken maken over de rollen van organisaties binnen de sociale basis en wie 
welke bijdrage levert. Een concrete uitwerking van de vernieuwde samenwerking. We verwachten dat de 
sociale basis zo steeds meer bijdraagt aan kostenbesparingen op de tweedelijns zorg.  

 
Het college wordt om de voorliggende bestuursopdracht goed te keuren en de raad van dit besluit in 
kennis te stellen. Hiermee geeft het college het startsignaal voor het participatieproces.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de bestuursopdracht voor het participatietraject de sociale basis.  

2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over het participatietraject en 
de beleidsvorming op het onderwerp de sociale basis. 
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302 Uitbreiding urnentuin en urnenmuren begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust 

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

ja 

Inhoud: 

Voor de exploitatie van de begraafplaats en crematorium is het uit een oogpunt van dienstverlening 
dringend gewenst dat de capaciteit van de urnentuin en urnenmuren wordt vergroot. Door middel van een 

drietal maatregelen, te weten "omvormen urnenmuur", "nieuwe urnenmuur" en "aanpassen pleintje 
urnenkelders" kan de capaciteit voor plaatsing van urnen met 110 muur nissen en 50 talud nissen 
(“kelders”)  worden vergroot. Daarmee kan voorlopig weer in de plaatsing van urnen en asbussen op onze  

begraafplaats en crematorium worden voorzien.  
 
De aanschaf van een shovel is om Arbo technische redenen gewenst (vermindering van zwaar werk door 

personeel begraafplaats) maakt het werk op de begraafplaats efficiënter uitvoerbaar en vermindert inhuur 
van derden.  
 

Tezamen vergt dit een investeringskrediet van circa €202.000,- waarvan €40.000 voor een shovel. 
Hiervoor moet investeringskrediet bij de gemeenteraad worden aangevraagd in verband met het 
budgetrecht van de gemeenteraad.    

 
Door middel van dit collegevoorstel en het hierbij gevoegde raadsvoorstel wordt hierin voorzien.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de uitbreiding van de plaatsingscapaciteit van urnen op begraafplaats en 
crematorium Zeister Bosrust en de aanschaf van een shovel een en ander zoals genoemd in dit voorstel. 

2. Hiervoor door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging nr 2022018 het 
benodigde investeringskredieten,  totaal  €202.000,- te vragen aan de raad. 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
401 ondertekening regionaal pact Groen Groeit Mee 

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

 

Inhoud: 

De regio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht 

te vinden tussen het bouwen van woningen en infrastructuur en het bewaren en versterken van groen en 
landschap. Daarom is in 2020 gestart met het programma Groen Groeit Mee. De basis hiervoor is het 
Ontwikkelbeeld Groen en Landschap, dat is opgenomen in het Integraal Ruimtelijk Perspectief, dat de raad 

in december heeft vastgesteld.  
Als afronding van de eerste fase wordt begin 2022 een Groen Groeit Mee Pact getekend door betrokken 
overheden (de Provincie, de 4 waterschappen, U16 het Utrechtse deel van Foodvalley en regio 

Amersfoort) en een aantal partnerorganisaties (zoals de terreinbeherende organisaties, LTO en andere 
NGO's). Met ondertekening van het pact markeren partijen de gedefinieerde opgaven en ambities en 
onderschrijven ze het belang van een gezamenlijke inspanning om te komen tot realisatie van de 

uitvoering van de groene opgaven  
Vanuit U10 is het verzoek gekomen (bijlage 1) de brief over het programma Groen Groeit Mee ter 
kennisgeving aan te bieden aan de raad. Daarnaast verzoekt de U10 de deelnemende gemeenten om het 

Pact te ondertekenen. 

Besluit: 

In te stemmen met het Groen Groeit Mee Pact en de ondertekening hiervan;  
2. Wethouder Catsburg te mandateren om het Groen Groeit Mee Pact (bijlage 2) te 
ondertekenen namens de gemeente Zeist (besluit burgemeester);  

3.  De informatiebrief van de U10 over de stand van zaken Groen Groeit Mee (bijlage 3) ter 
kennisname aan te bieden aan de raad, begeleid door bijgevoegd RIB (bijlage 4).  

 


