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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  22 maart 2022 

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 

Besluit: 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 
000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 11, 12 EN 13 2022 (15 maart t/m 28 maart) 

 

KOOS JANSSEN 

 
 
MARCEL FLUITMAN 

 
 
SANDER JANSEN 

 
 
WOUTER CATSBURG 

 
 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 
 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 
 

001 Investering thuiswerkfaciliteiten medewerkers financieren uit bestaande budgetten 

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

 

Inhoud: 

Thuiswerken is door de beperkende Corona maatregelen in een stroomversnelling terechtgekomen en zal 

ook na Corona (gedeeltelijk) gecontinueerd blijven. Vanuit de visie en principes van Zo Werkt Zeist 
faciliteren we onze medewerkers om goed en gezond te werken. We stellen medewerkers in staat om zelf 
af te wegen hoe, waar en wanneer zij de allerbeste bijdrage kunnen leveren aan een goed leven voor de 

inwoners en ondernemers in Zeist. Passend bij hun functie en wat de politiek en samenleving van ons 
vraagt.    
 

Een goede en Arbo-proof inrichting van de thuiswerkplek is vanuit wet- en regelgeving een gedeelde 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Om de medewerkers van Zeist te voorzien van de 
meest noodzakelijke hulpmiddelen om een gezonde en Arbo-proof thuiswerkplek in te richten, worden 

diverse middelen in bruikleen beschikbaar gesteld. Doordat gebruik gemaakt wordt van een 
bruikleenovereenkomst blijft het eigendom van de hulpmiddelen bij de gemeente Zeist. Bij uitdiensttreding 
worden de goederen weer teruggenomen door Zeist en deze komen weer ter beschikking van nieuwe 

medewerkers.  
 
Voor de aanschaf van de hulpmiddelen wordt een bedrag begroot van maximaal € 286.500, -. Dit kan 
gefinancierd worden uit bestaande budgetten. Hiervoor moet investeringskrediet bij de gemeenteraad 

worden aangevraagd in verband met het budgetrecht van de gemeenteraad.  

Besluit: 

Budgettair neutraal investeringskredieten van totaal € 286.500 bij de raad aan te vragen (via de technische 
begrotingswijziging voor de raad van april). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan goede Arbo-proof 
thuiswerkplekken voor de medewerkers. 

 

 
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 tot het niet verlengen van een parkeervergunning heeft de houder 
van die vergunning bezwaar gemaakt. Op 24 februari 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften 

advies uitgebracht. Nu kan een beslissing op bezwaar worden genomen.  

Besluit: 

Om in overeenstemming met het advies van 24 februari 2022 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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PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Ondertekening convenanten Wmo-hulpmiddelen 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De VNG voert sinds 1 juni 2020 het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen uit om de 
uitvoeringspraktijk bij het verstrekken van hulpmiddelen te verbeteren. Twee werkgroepen bestaande uit 
gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, leveranciers van hulpmiddelen, revalidatiezorg en 

cliëntenorganisaties hebben onder andere twee convenanten ontwikkeld. Het convenant meeverhuizen 
van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (hierna: 
meeverhuizen) en het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen. De convenanten zijn op 5 

maart 2021 door de deelnemende partijen bestuurlijk vastgesteld.  
 
- Het convenant meeverhuizen heeft als doel, ervoor te zorgen dat de cliënt geen hinder ondervindt van 

een verhuizing en het reeds ter beschikking gestelde hulpmiddel kan blijven gebruiken.  
- Het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen is erop gericht dat een inwoner zo snel 
mogelijk een passend hulpmiddel krijgt, in het bijzonder bij een complexe aanvraag.  

 
De VNG ondersteunt beide convenanten en roept gemeenten op beide convenanten te ondertekenen en 
de afspraken te implementeren in de uitvoeringspraktijk.  

Besluit: 

1. In te stemmen met het ondertekenen van het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen; 

2. In te stemmen met het ondertekenen van het convenant meeverhuizen van individuele 
mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing.  
3. Wethouder Fluitman te mandateren om beide convenanten te ondertekenen (besluit burgemeester). 

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 Samen Duurzaam Zeist 

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

 

Inhoud: 

Sinds 2017 werken we samen met inwoners en organisaties aan de duurzame doelen van de Brede Milieu 
Visie (BMV). Voor een groot deel gebeurt dat via Samen Duurzaam Zeist (SDZ).  

In vier pijlers, een communicatie- en een activatieteam wordt gewerkt aan de doelen van de Brede 
Milieuvisie. De vier pijlers zijn: Klimaat en energie, Circulaire economie, Levend netwerk van natuur, 
landschap en cultuurhistorie en Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven. Elk jaar stelt Samen 

Duurzaam Zeist een jaarverslag (bijlage 1) en jaarplan (bijlage 2) op. Voorgesteld wordt de raad middels 
bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 3) over de resultaten van 2021 en de ambities voor 2022 te 
informeren. 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief en bijlagen te informeren over de resultaten in 2021 en 

de ambities voor 2022 van Samen Duurzaam Zeist. 

 
 


