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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  29 maart 2022 

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 22 maart 2022 

 
vastgesteld 

 
 
 

 

 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 
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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 Communicatiestrategie Opvang Oekraïense vluchtelingen in Zeist 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De situatie in Oekraïne leidt tot een grote stroom vluchtelingen, onder meer naar Nederland. Er is nog veel 
onzeker over de organisatie van opvang. Maar zeker is dat binnen de Veiligheidsregio Utrecht ook Zeist 
mensen uit Oekraïne gaat opvangen. De VRU is het infopunt en coördinatiepunt.  

 
In Zeist gebeurt de opvang zoveel mogelijk decentraal op diverse locaties in de gemeente. Gemeente, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers, religieuze instellingen en individuele inwoners slaan hiervoor 

de handen ineen. 
In eerste instantie zorgen we ervoor dat de mensen minimaal 1 maand op de betreffende locatie kunnen 
verblijven om tot rust en op krachten te kunnen komen. De gemeentelijke organisatie verzorgt in eerste 

instantie de coördinatie hiervan en voor de registratie van de mensen in het GBA. 
Per direct kan Zeist 84 mensen opvangen. De komende weken zoeken we verder naar locaties voor nog 
eens 70 mensen.  

 
Onze lijn is: 
1. We helpen vanuit humaniteit 

2. We verbinden de veelzijdigheid in deze crisis 
3. Zo komen we tot gemeenschappelijkheid in de aanpak 

Besluit: 

In te stemmen met deze communicatiestrategie. 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Raadsvoorstel derde corona ondersteuningspakket 

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

ja 

Inhoud: 

Het coronavirus heeft twee jaar z’n stempel gedrukt op ons doen en laten. Ook in Zeist. De laatste lock 

down ging in op 19 december 2021 en eindigde gefaseerd in de loop van januari 2022.  De pandemie en 
de steeds terugkerende beperkende maatregelen hebben vooral voor ondernemers in Zeist diepe sporen 
nagelaten. De pandemie lijkt voorbij te zijn maar de financiële effecten zijn nog keihard voelbaar. 

Bovendien is er de onzekerheid of het virus niet toch weer de kop zal opsteken, met alle gevolgen van 
dien.  
 

Met het raadsbesluit van 28 mei 2020 heeft de gemeente het eerste corona ondersteuningspakket 
beschikbaar gesteld. Met het raadsbesluit van 29 maart 2021 heeft de raad het tweede 
ondersteuningspakket beschikbaar gesteld. Nu wordt het voorstel gedaan voor een derde pakket.  Met dit 

derde pakket bieden we financiële steun aan ondernemers en geven we een impuls aan nieuwe 
initiatieven om onze winkelcentra weer te laten bruisen, het culturele leven weer te laten bloeien en 
mensen weer in beweging te krijgen 

Besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met de inhoud van het Derde corona ondersteuningspakket, zoals in 
bijgaand concept raadsvoorstel beschreven.  
 

2. Akkoord te gaan met de inhoud van bijgaand concept raadsvoorstel.  
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103 Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning OV20201295 t.b.v. lichtreclame 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit d.d. 18 februari 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van lichtreclame in de (voor)tuin en op de achtergevel van het perceel Utrechtseweg 131 te Zeist zijn twee 
bezwaren ingediend. Op 22 oktober 2021 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. 
Nu kan een beslissing op bezwaar worden genomen. 

 
De Adviescommissie bezwaarschriften is van oordeel dat het bezwaar van de heer Hoorn niet-ontvankelijk 
en het bezwaar van de heer Braber gegrond verklaard dient te worden. De commissie adviseert om het 

bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van artikel 25 van het 
bestemmingsplan Zeist Centrum e.o. .  
 

Geadviseerd wordt om conform het advies van de commissie het bezwaar van de heer Hoorn niet -
ontvankelijk te verklaren, het bezwaar van de heer Braber gegrond te verklaren, maar het bestreden 
besluit in stand te laten met aanvulling van de rechtsgrond en motivering. Het door de commissie 

geconstateerde gebrek kan bij de heroverweging van het besluit namelijk worden gerepareerd door alsnog 
gebruik te maken van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid van artikel 25, derde lid, van het 
bestemmingsplan Zeist Centrum e.o.. 

Besluit: 

Met inachtneming en deels in afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, d.d. 22 

oktober 2021: 
1. het bezwaar van de heer ir. H.J. Hoorn niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaar van de heer J.L Braber gegrond te verklaren; 

3. ten behoeve van het bouwplan gebruik te maken van de in artikel 25 lid 3 van het 
bestemmingsplan Zeist Centrum e.o. opgenomen afwijkingsbevoegdheid;  
4. het besluit d.d. 18 februari 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

lichtreclame in de tuin en op de achter gevel op het perceel Utrechtseweg 131 te Zeist voor het overige in 
stand te laten; 
5. bezwaarden en vergunninghouder hiervan door middel van de bijgevoegde concept 

beslissing op bezwaar in kennis te stellen 
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104 Wijziging splitsingsakte VvE Grande Belleville  

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

 

Inhoud: 

Wijziging van de (hoofd)splitsingsakte van de Vereniging van Eigenaars Grande Belleville te Zeist ten 
behoeve van de verbouwing / transformatie van het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Zeist, 

sectie H nummer 5074-A-117 van bedrijfsruimte in vijf woningen met toebehoren conform het concept 
wijziging splitsingsakte. 

Besluit: 

In te stemmen met wijziging van de splitsingsakte ten behoeve van appartementsrecht ZEI00H5074A-117 
van gebouw Grande Belleville (Antonlaan 592-596 Zeist). 

 

 
 
108 Locaties noodopvang vluchtelingen langere termijn 

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

 

Inhoud: 

Op dit moment is er voor de korte termijn een aantal vluchtelingen gehuisvest in hotels en campings.  

De bedoeling is om deze en nieuw aangekomen vluchtelingen passende huisvesting te bieden waar zij 
tijdelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen wonen. 
In eerste instantie wordt er gezocht naar locaties voor 140 vluchtelingen gedurende 6 maanden.  

Om aan deze vraag te kunnen voldoen wordt voorgesteld om drie locaties zo snel mogelijk in gebruik te 
nemen voor tijdelijke bewoning: Van Renesselaan 30A2, camping Dijnselburg en de Krakeling. Deze 
locaties kunnen binnen een kort tijdsbestek en met beperkte investering gereed gemaakt worden voor ruim 

130 opvangplekken. Met Figi worden nog gesprekken gevoerd over ingebruikname van het Poortgebouw.  
Hiernaast wordt geadviseerd om aanvullende locaties nader te onderzoeken die op iets langere termijn (1 
tot 3 maanden) geschikt gemaakt kunnen maken worden voor tijdelijke bewoning voor een periode tot van 

6 tot 12 maanden.  
Als laatste wordt geadviseerd om vooruit te kijken naar mogelijkheden om locatie(s) meerjarig in te richten 
voor tijdelijke bewoning door allerlei soorten spoedzoekers. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de in dit collegevoorstel voorgestelde aanpak.  

2. In te stemmen met het gereed maken en in gebruik nemen van de locaties Van Renesselaan 

30A2, camping Dijnselburg en de Krakeling. 

3. Aanvullende locaties nader te onderzoeken en een voorstel voor locatiekeuze voorbereiden (over 

ca 1 maand gereed). 

4. Een projectplan op te stellen voor de langere termijn doorstroomlocatie(s).  
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109 Financiële processen noodopvang Oekraïense vluchtelingen 

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

 

Inhoud: 

Rondom de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne spelen diverse financiële aspecten. Het is voor onze 
eigen rechtmatigheid en verantwoording, maar ook voor een eventuele compensatie vanuit het Rijk van 

belang de processen en afspraken hierover goed te organiseren. Tegelijkertijd is behoefte aan ruimte om 
snel te kunnen handelen en (onvoorziene) uitgaven te kunnen doen zonder dat hierover eerst separate 
besluitvorming hoeft plaats te vinden. Doel is rechtmatig te handelen en comfort bieden bij het aangaan 

van (financiële) verplichtingen. 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de 
voorfinanciering van de noodopvang en dit in afwachting van de Rijkscompensatie te dekken uit het 
weerstandsvermogen. 

2. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de financiële processen 
rondom de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
 
201 Raadsvoorstel Opkoopbescherming 

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

ja 

Inhoud: 

Sinds 1 januari is het wettelijk mogelijk om de opkoopbescherming in te voeren. Deze regeling heeft als 
doel om starters en middeninkomens meer kans te geven op de koopwoningmarkt. Met de regeling is het 
niet mogelijk om een woning in de eerste 4 jaar na aankoop te verhuren. In februari heeft het college 

ingestemd met het voornemen tot invoering van de regeling. De regeling is sindsdien uitgewerkt, regionaal 
afgestemd, onderbouwd met uitvoerige analyse en toegevoegd aan de regionale huisvestingsverordening.  

Besluit: 

- Het raadsvoorstel ‘Wijziging regionale huisvestingsverordening – gemeente Zeist’ met 
betrekking tot invoering opkoopbescherming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

- In kader van invoering opkoopbescherming de gemeenteraad voor te stellen het legestarief 
toe te voegen aan de legesverordening gemeente Zeist.  
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PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Regionale samenwerking Sociaal Domein 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De vijf ZOU-gemeenten werken reeds jaren samen in het sociaal domein. Die samenwerking strekt zich uit 
over  inkoop en contractmanagement, backoffices, monitoring,  regionale en (boven-) regionale 
beleidsafstemming etc. De afgelopen periode is de organisatorische basis voor die samenwerking, zoals 

neergelegd in een Programmaplan uit 2017, opnieuw tegen het licht gehouden en op diverse onderdelen 
vernieuwd. Met het vernieuwde Programmaplan ‘Samen sterker voor inwoners, pragmatisch door’ wordt 
een stap gezet richting meer volwassenheid en professionalisering. Het plan kent drie hoofddoelstellingen: 

integraal verbeteren, slim organiseren en meer sturing. Het plan beschrij ft  de uitgangspunten, 
doelstellingen, organisatie en werkwijze van de netwerksamenwerking, en de bijdragen daarvan aan de 
maatschappelijke opgaven van de gemeenten. Het nieuwe plan wordt dezer dagen voor instemming 

voorgelegd aan elk van de vijf colleges. 

Besluit: 

1. Instemmen met het vernieuwde Programmaplan ‘Samen sterker voor inwoners, pragmatisch 
door’;  
2. De gemeenteraad met bijgaande informatiebrief informeren 

 

 
302 wijzigingsverordening Begraaf- en Crematierechten 

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

ja 

Inhoud: 

Bij het vaststellen van de tarieven 2022 is het tarief voor het gebruik van de koeling verdubbeld ten 
opzichte van 2021. Dit resulteert in ongenoegen bij de nabestaanden/uitvaartondernemers, waardoor 

afscheidsdiensten elders georganiseerd worden in plaats van bij Zeister Bosrust.  
Om die reden willen wij u verzoeken om de raad voor te stellen dit tarief naar beneden bij te stellen.  
Daarentegen is het tarief voor rouwbezoek onevenredig laag voor de te verrichten werkzaamheden en 

willen wij om die reden naar boven bij laten stellen. 

Besluit: 

De raad voor te stellen de genoemde tarieven zoals vermeld in de bijgevoegde verordening vast te stellen.  

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 Beslissing op bezwaren plaatsen e-laadpaal Molenweg 25 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 6 november 2020 hebt u besloten tot het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen in langsparkeervakken ter hoogte van Molenweg huisnummer 25, dit naar 
aanleiding van het verzoek om een paal te plaatsen voor het elektrisch laden van auto’s. Tegen dit besluit 

zijn bezwaren ingediend. Op 28 februari 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies 
uitgebracht. Gebleken is dat de bezwaren gegrond zijn en dat het besluit moet worden herroepen. Dit 
betekent dat het verzoek tot het plaatsen van een e-laadpaal alsnog moet worden geweigerd en dat het 

besluit waarbij twee parkeerplaatsen zijn gereserveerd moet worden ingetrokken.  

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 28 februari 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  
1. de bezwaren gegrond te verklaren, 
2. het verzoek tot het plaatsen van een e-laadpaal te weigeren en het besluit in te trekken. 
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402 Ensia collegeverklaring 2021 

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

 

Inhoud: 

Jaarlijks voert de gemeente zelfevaluaties uit over het gebruik van de door de gemeente beheerde 
basisregistraties. Deze zogeheten ENSIA zelfevaluaties zijn voor het jaar 2021 afgerond. Om als 

verantwoording van gemeente te kunnen dienen moeten de evaluaties voldoen aan het volgende:  
Zo dienen de resultaten van een aantal basisregistraties: BAG (Basisregistratie Adressen), BGT 
(Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRO (Basis Registratie Ondergrond) en WOZ, vóór 1 mei 

kenbaar gemaakt te worden aan het Ministerie van BZK en waarderingskamer. En met de 
‘Collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet’, legt het College van B&W verantwoording af 
over in hoeverre de gemeente aan de beheersmaatregelen heeft voldaan. Een bij de NOREA 

geregistreerde RE-auditor heeft deze collegeverklaring gecontroleerd en de Assurance rapportage 
opgesteld. 
 

Voor dit moment zien wij dat de gemeente Zeist voor de BAG, BGT en BRO voldoet aan de normen, de 
nog te nemen maatregelen zijn opgenomen in het verbeterplan. Wat betreft DigiD en Suwinet is door de 
IT-auditor vastgesteld dat aan alle geselecteerde normen is voldaan. Voor de WOZ (die dit jaar voor het 

eerst wordt geaudit), zijn de te nemen maatregelen door de BghU opgenomen in een verbeterplan die 
wordt gemonitord. 
 

Om het verdere verantwoordingsproces te kunnen starten worden onderliggende zelfevaluaties u ter 
vaststelling aangeboden. Het betreft de formele en administratieve afhandeling van de zelfaudits. Dit is dus 
vooruitlopend op de integrale verantwoording en inhoudelijke duiding richting College en Raad, die in april 

plaatsvindt via de jaarlijkse Bestuurlijke rapportage Informatieveiligheid.  
Besluit: 

1. Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen (bijlage 1). 

2. In te stemmen met de (concept) Assurance rapportage (bijlage 2) 
3. De Letter op Representation (LOR) te ondertekenen (bijlage 3) 
4. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast te stellen (bijlage 4) 

5. De verantwoordingsrapportage WOZ vast te stellen (bijlage 5) 

 
 
 

 
403 Beslissing op bezwaren Woudenbergseweg 34 kappen van 52 bomen 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 25 augustus 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen 

van 52 bomen op de locatie Woudenbergseweg 34 te Zeist zijn bezwaren ingediend. Op 10 maart 2022 
heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Gebleken is dat de bezwaren niet 
ontvankelijk zijn en daarom niet inhoudelijk kunnen worden behandeld 

Besluit: 

In overeenstemming met het advies van 10 maart 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften: 

- de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren vanwege het ontbreken van een procesbelang,  
- aan St. Achmea een proceskostenvergoeding van € 541 toe te kennen.  

 


