
 1 

BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  25 januari 2022 

 

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

Afwezig: burgemeester  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 

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 3, 4 EN 5 2022 (18 januari t/m 7 februari) 

 KOOS JANSSEN / SANDER JANSEN 

  
 

 

MARCEL FLUITMAN  

 
 

 

SANDER JANSEN  

 

 
 

WOUTER CATSBURG  
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 LAURA HOOGSTRATEN  
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 

 

001 Toetreding van de gemeente Lopik tot de U10 

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

 

Inhoud: 

In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zijn gesprekken gevoerd tussen de 
colleges van de gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik en De Ronde Venen en een U10-delegatie 

betreffende hun verzoek om toetreding tot de U10. Volgend op deze gespreksronde hebben de colleges 
van Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort, na instemming van de gemeenteraden, het verzoek 
ingediend om per 1 juli 2021 toe te treden; het college van de gemeente Lopik heeft aangekondigd 

wellicht, ook afhankelijk van het verloop van het verkennend proces van gemeentelijke herindeling dat 
raad en college in maart 2021 zijn gestart, per 1 januari 2022 te willen toetreden.  
 

19 september 2021 heeft uw college ingestemd met toetreding van de gemeenten De Ronde Venen, 
Montfoort en Oudewater tot de U10 (collegevoorstel 422998). Inmiddels heeft dit geleid tot formele 
toetreding, in december 2021 ondertekenden de vijftien burgemeester het hernieuwde bestuursconvenant 

Samenwerking U10 gemeenten.  
 
In november 2021 heeft de gemeenteraad van Lopik ingestemd met het voorstel van haar college om per 

1 januari 2022 formeel toe te treden tot de U10. Het regieoverleg heeft vastgesteld dat toetreding van de 
gemeenten Lopik tot de U10 voldoet aan de bepalingen uit  het bestuursconvenant en geeft aan hen met 
plezier en van harte welkom te willen heten. Met dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de 
toetreding van de gemeente Lopik. 

Besluit: 

1. In te stemmen met: 

a) toetreding van de gemeente Lopik tot de U10. 
b) het vervangen van het bestuursconvenant samenwerking U10 gemeenten, zoals dit in december 2021 
is ondertekend door de vijftien burgemeesters, door het ondertekenen van het bestuursconvenant met de 

zestien burgemeesters. 
 
2. De raad met bijgevoegde raadsbrief te informeren. 

 

 



 5 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 

 
101 Gebiedsvisie Dijnselburg vervolg 

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

 

Inhoud: 

Het proces rondom de gebiedsvisie voor Dijnselburg heeft tot nu toe goede bouwstenen en inzichten van 
betrokken partijen gegeven. We zijn door participanten en eigenaren gevraagd meer regie te nemen om 

ook voor de laatste onderdelen tot een gemeenschappelijk beeld te komen. Begin 2021 is met de 
deelnemers gereflecteerd op het proces tot dan toe. Het is voor een goede besluitvorming belangrijk om 
alle kanten in beeld te brengen en reflecties dragen hieraan bij. We hebben de tijd genomen om te kijken 

wat er nodig is voor een vervolg en recht doen aan alle inbreng.  
 
We willen met de opbrengst van het proces tot nog toe de laatste fase ingaan, namelijk de formulering van 

een gebiedsvisie in lijn met de opdracht die door de raad op 13 november 2018 is vastgesteld. Een 
gebiedsvisie die uiteindelijk kaderstellend is voor ruimtelijke initiatieven in het gebied. Reden voor het 
opstellen van een gebiedsvisie is en blijft het tegengaan van de versnippering en meer kwaliteit en eenheid 

te creëren met ruimte voor groen, recreatie en wonen. De kwaliteiten in het gebied en de bouwstenen 
(Kadernotitie, verrichte onderzoeken, de houtskoolschets, input van de participatiegroep, etc.) uit het 
eerdere traject dienen als vertrekpunt. We rubriceren en waarderen nog eens goed wat er nu al ligt en 

maken vervolgens een concept gebiedsvisie.  
 
Het samenspel met de samenleving laten we niet los. In dit traject blijven we het gesprek voeren met 

eigenaren en de samenleving. De vorm hiervan sluit aan bij de fase van de visie. We vragen de mening 
van de betrokkenen over de concept gebiedsvisie, na het bespreken ervan met de stakeholders; de 
eigenaren in het gebied. De eigenaren hebben een ander belang dan de andere betrokkenen. Ze zijn niet 

alleen afhankelijk van de gebiedsvisie, de eigenaren zijn ook een cruciale factor in de uiteindelijke 
uitvoering. Alle betrokkenen kunnen vervolgens in een formele zienswijze procedure hun reactie geven. 
Op basis van die reacties leggen we vervolgens een definitieve gebiedsvisie voor aan de raad.  

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het procesvoorstel en de vervolgopdracht om de gebiedsvisie Dijnselburg 
af te ronden in samenwerking met het betrokken externe bureau. 
2. De raad te informeren over het vervolg via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief 
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102 Oprichting SRO Servicecentrum BV en deelname van SRO Zeist BV in SRO 

Servicecentrum BV 

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

 

Inhoud: 

Gemeente Zeist en NV SRO zijn gezamenlijk aandeelhouders van SRO Zeist BV, een joint venture 

opgericht in 2017 voor de commerciële exploitatie van Zwembad Dijnselburg. SRO NV wil graag overgaan 
tot oprichting van SRO Servicecentrum BV. Dit is een kleine formele wijziging van de statuten om te 
zorgen dat de organisatiestructuur van NV SRO en bijbehorende joint ventures (waaronder SRO Zeist BV) 

volledig voldoet aan de vereisten van de Aanbestedingswet (Aw). Uw college wordt gevraagd om in te 
stemmen met de voorgestelde wijziging (net als de andere gemeenten, waarmee SRO joint ventures 
onderhoudt), zodat de oprichting van SRO Servicencentrum B.V. en de deelneming van SRO Zeist BV in 

SRO Servicecentrum BV kan plaatsvinden. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde goedkeuringsbesluit in verband met de oprichting van de 
nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd: SRO Servicecentrum B.V., en 
de deelneming van SRO Zeist B.V. in SRO Servicecentrum B.V.  . 

2. Wethouder Jansen te mandateren om namens de gemeente Zeist bijgevoegde 
statutenwijziging te ondertekenen (besluit burgemeester).  

 
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022 

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

ja 

Inhoud: 

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of 

kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Gemeenten zijn verplicht een 
regeling vast te stellen waarop, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak gemaakt kan worden op de 
bekostiging van het vervoer van en naar school. De huidige verordening leerlingenvervoer dateert uit 2015. 

Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest in het Sociaal Domein  en het onderwijs. De regeling dient 
geactualiseerd te worden, conform de landelijke richtlijnen vanuit de VNG. 

Besluit: 

1.  De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Zeist 2022  
vast te vaststellen en de Verordening Leerlingenvoer gemeente Zeist 2015 in te trekken.  
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302 Bestuursopdracht arbeidsmarktregio Midden Utrecht”  

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

 

Inhoud: 

Op basis van de vernieuwde wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) wordt de 
samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen in de arbeidsmarktregio Utrecht versterkt. De GR 

RDWI neemt namens de gemeenten uit de ZOU regio deel aan deze samenwerking. De formalisering van 
de samenwerking is een bestuursopdracht die verstrekt wordt aan de Utrechtse werktafel. Voorgesteld 
wordt om   ondertekeningsmandaat te verlenen aan de verantwoordelijk portefeuillehouder. Tenslotte 

worden het college en de raad geïnformeerd over voortgang van de samenwerking en regionale kansen 
waar we aan willen werken via bijgevoegde brief van het bestuur van de Utrechtse Werktafel.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de “Bestuursopdracht arbeidsmarktregio Midden Utrecht”.  
2. Wethouder Fluitman te mandateren de bestuursopdracht namens het college van B&W te 

ondertekenen (besluit burgemeester). 
3. De raad hierover te informeren door toezending van dit voorstel en bijgevoegde brief van het 
bestuur van de Utrechtse Werktafel en daarbij te melden dat hiermee ook mede uitvoering wordt gegeven 

aan de motie van de raad over het verkleinen van de mismatch tussen de vraag naar personeel en aanbod 
van werkzoekenden uit het bestaande arbeidspotentieel.  

 


