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BESLUITENLIJST  
voor de vergadering van het college van B&W 

Datum:  21 juni 2022 
 
Aanwezig: burgemeester, wethouders Hoogstraten, Van Dijk, Welting en Catsburg en de 

gemeentesecretaris 
Afwezig:  
 
 
 
000-1 Agenda 
 
 
000-2 Notulen 14 juni 2022 
 
Vastgesteld  
 
 
 
 
000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 
 
 
000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 
 
RONDJE REGIO 24, 25, 26  (14 juni t/m 4 juli) 
 
 
KOOS JANSSEN 

 
LAURA HOOGSTRATEN 

 
WALTER VAN DIJK 

 
ANGÈLE WELTING 

 
 
WOUTER CATSBURG 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 
 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 
 
001 ALV VNG 29 juni 2022 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
Op woensdag 29 juni aanstaande vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Na 
de digitale sessies in de voorgaande 2 corona jaren nu eindelijk weer een fysieke bijeenkomst in 
Westfriesland, in Hoorn.  
Dit collegevoorstel voorziet in de voorbereiding van het stemgedrag namens Zeist en het informeren van 
de raad over het voorgenomen stemgedrag. 
In dit voorstel wordt daarbij waar nodig inhoudelijk ingegaan op de agendapunten.  
Besluit: 
1. In te stemmen met de standpuntbepaling voor en het stemgedrag namens Zeist op de wijze 
zoals opgenomen in dit voorstel.  
2. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde brief en toezending 
van dit collegevoorstel.  
3. Eventuele amendementen en moties van leden van de VNG en pre adviezen van het bestuur 
van de VNG daar over af te wachten en het stemgedrag daarover in de week van de ALV te bepalen 
(college van 28 juni). 
 
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN   
 
101 Monitor wonen 2022 (incl. voortgangsrapportage versnellingsopgave) 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
Jaarlijks wordt een Monitor Wonen opgesteld. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied 
van wonen en de woningmarkt in Zeist besproken. Daarnaast is een planning toegevoegd van de 
woningbouwprojecten die bekend zijn bij de gemeente. Projecten in het kader van de Versnellingsopgave 
maken onderdeel uit van deze monitoring. De voortgangsrapportage van de Versnellingsopgave geeft 
aanvullende informatie per project. 
Besluit: 
1. In te stemmen met de Monitor Wonen 2022, inclusief voortgangsrapportage 
Versnellingsopgave 
2. De raad te informeren middels bijgaande brief. 
 
 
 
102 Huisvesting statushouders 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
Het rijk bepaalt elk jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. Middels een 
raadsinformatiebrief stellen we de raad op de hoogte van de stand van zaken in de gemeente Zeist.  
Besluit: 
In te stemmen met de raadsinformatiebrief huisvesting statushouders.  
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103 Raadsvoorstel benoemingen Zeister leden voor algemeen bestuur RDWI 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 
ja 

Inhoud: 
Raadsvoorstel benoemingen Zeister leden voor algemeen bestuur RDWI 
Besluit: 
Bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de raad in zijn vergadering van 30 juni 
aanstaande, waarin de portefeuillehouder Werk&Inkomen en de portefeuillehouder Financiën 
voorgedragen worden als de Zeister vertegenwoordigers. 
 
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIJK 
 
201 Aanstelling tijdelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
De AVG verplicht overheidsinstanties en -organen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst 
te hebben. De FG is een onafhankelijke medewerker, die vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 
gemeente adviseert en toeziet op de naleving van de privacy regelgeving.  
 
In het netwerk van ZOU is de functie van FG georganiseerd waarbij gemeente De Bilt de werkgeverrol 
heeft. Door het vertrek van één van de FG’s is er in de regio een nieuwe situatie ontstaan. De overige 
deelnemende gemeenten binnen ZOU beraden zich over de positie van de FG en over het al dan niet 
opnemen van de FG bij de RID.  
In afwachting van deze discussie vullen wij deze functie tijdelijk in door een specialist in te huren. Wij doen 
dit budget neutraal. De kosten van de doorberekening vallen weg en de tijdelijk inhuur valt, met name door 
minder uren (geen 2 FG’s maar 1 FG), lager uit.  
Tegelijkertijd wordt in Zeist een ambitiedocument opgesteld met een nieuwe koers op het gebied van 
Gegevensbescherming. Omdat het hebben van een FG een wettelijke verplichting is, dient deze rol wel te 
worden ingevuld. 
Besluit: 
In te stemmen met de tijdelijke invulling van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) door mr. S.H. 
Katus van PMP. 
 
 
202 Noodopvang locatie Dreef 2 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
Voorjaar 2022 heeft het college van B&W besloten om de locaties Van Renesselaan 30A2, camping 
Dijnselburg, de Krakeling en Figi gereed te maken voor noopvang van vluchtel ingen. 
Hiermee zijn ongeveer 160 plekken gerealiseerd en in gebruik genomen.  
Omdat er meer opvangplekken nodig zijn is doorgegaan met het zoeken naar aanvullende locaties. Het 
GBT heeft opdracht gegeven om twee locaties nader uit te werken en hierna ter besluitvorming voor te 
leggen aan het college. Voor één van deze locaties, het leegstaande kantoorgebouw aan de Dreef 2, 
wordt nu aan het college gevraagd akkoord te gaan met het gereed maken van de locatie voor 
noodopvang. 
De locatie Dreef 2 voorziet in 60 tot 80 opvangplekken, afhankelijk van de gezinssamenstelling van de 
vluchtelingen. De locatie wordt geschikt gemaakt voor zelfstandige bewoning gedurende een jaar.  
Na akkoord van het college zal het pand worden aangepast en zullen de eigenaar en de gemeente 
afspraken vastleggen in een gebruiksovereenkomst of huurovereenkomst.  
Besluit: 
1. In te stemmen met het gereed maken en in gebruik nemen van de locatie Dreef 2 voor 
noodopvang. 
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203 Meicirculaire 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
De meicirculaire 2022 is ontvangen, doorgerekend en geanalyseerd. Door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief informeren we de Raad over de uitkomst hiervan, inclusief het effect dat deze 
uitkomst heeft op het begrotingssaldo van de gemeente. 
Besluit: 
1. De Raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomst van de 
meicirculaire 2022 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. 
 
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER WELTING 
 
301 Plan van aanpak NPO 
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
Zoals inmiddels uit vele onderzoeken naar voren is gekomen, zijn kinderen en jongeren flink getroffen door 
de Corona-pandemie. Zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak zijn vertragingen en knelpunten 
ontstaan bij de jeugd. De gemeente Zeist ontvangt, net als alle andere gemeenten, vanuit het NPO 
(Nationaal Programma Onderwijs) middelen van het Rijk voor het herstel van problemen bij de jeugd door 
de pandemie. In de afgelopen maanden is in nauwe samenspraak met het onderwijs en maatschappelijke 
(jeugd)partners een uitgebreid plan gemaakt voor het verhelpen van problemen en achterstanden bij de 
jeugd door Corona. Het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met de kaders en uitgangspunten uit 
dit plan van aanpak NPO. Na vaststelling van de kaders en uitgangspunten door het college, gaat een 
projectgroep NPO (onder aansturing van een stuurgroep met bestuurders vanuit gemeente, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties) aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van het plan van 
aanpak. 
Besluit: 
1. De kaders en uitgangspunten voor de besteding van de NPO-middelen uit het bijgaande plan 
van aanpak NPO (zie ook bijgevoegde samenvatting in presentatievorm) vast te stellen.  
2. De gemeenteraad te informeren over de gevolgen van de Corona-pandemie op de Zeister 
jeugd en over de wijze waarop we deze gevolgen gaan aanpakken met behulp van bijgaande 
raadsinformatiebrief. 
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 
 
 
401 Mandaatbesluit en aanwijzingsbesluit Cooperatie ParkeerService  
 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 
 

Inhoud: 
ParkeerService voert in opdracht van Gemeente Zeist diverse taken uit op het gebied van parkeren zoals 
vergunningverlening, heffen en invorderen van parkeergelden en naheffingsaanslagen, bezwaar en 
beroepszaken. De bestaande mandatering behoeft een actualisatie en daarom wordt er een nieuw 
mandaatbesluit en aanwijzingsbesluit vastgesteld. De directeur-bestuurder van ParkeerService wordt 
hiermee gemandateerd en gevolmacht om binnen de opdracht te kunnen handelen.  
Besluit: 
1. Bijgevoegd Mandaatbesluit vast te stellen; 
2. Bijgevoegd Aanwijzingsbesluit vast te stellen; 
3. De mandatering en volmachtverlening aan ParkeerService op te nemen in het Algemeen 
mandaatbesluit Zeist 2020. 
 


