
 1 

BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  31 mei 2022 

 

Aanwezig: burgemeester, wethouders Hoogstraten, Van Dijk, Welting en Catsburg en de 
gemeentesecretaris 

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 23 mei 2022 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning, Rondje Regio, Representatieve agenda en Rondje Raad 

 
 

RONDJE REGIO WEEK 21, 22, 23  (24 mei t/m 13 juni) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
 
LAURA HOOGSTRATEN 

 
 
WALTER VAN DIJK 

 

 
ANGÈLE WELTING 

 
 
WOUTER CATSBURG 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 

 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN   

 
 
101 Gewijzigde jaarstukken 2021 en ontwerp-begroting 2023 van de Regionale dienst werk & 

inkomen Kromme en Heuvelrug (RDWI) 

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

 

Inhoud: 

Op 13 april 2021 hebben wij van de RDWI de jaarstukken 2021 en de ontwerp-begroting 2023 ontvangen. 
 

Als deelnemer/eigenaar zijn we in de gelegenheid om voor 10 juni 2022 zowel over de jaarstukken 2021 
als over de ontwerp-begroting 2023 zienswijzen in te dienen. Dit voorstel voorziet in een beoordeling van 
de ontvangen stukken. Het algemeen bestuur van de RDWI stelt de stukken in zijn vergadering van 7 juli 

aanstaande definitief vast. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 en de bestemming van het gerealiseerde positieve 
resultaat ad €1.192.640. 
2. Te constateren dat er nog geen accountantsverklaring is en deze blijkens mededeling van de 

RDWI nog volgt en daarmee de beslissing hiervoor bij punt 1 wordt genomen onder voorhoud van het 
verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. 
3. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2023.  

4. Over deze stukken bijgaande reactie aan de RDWI vast te stellen en toe te sturen.  
5. De raad door bijgevoegde brief hierover te informeren. 

 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIJK 

 
 
201 Concept Accountantsverslag 2021 

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

 

Inhoud: 

De accountant heeft de jaarstukken 2021 van de gemeente Zeist gecontroleerd en rapporteert zijn 

bevindingen in het accountantsverslag. Dit accountantsverslag wordt rechtstreeks aangeboden aan de 
Raad en geeft inzicht in de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de werkzaamheden van de 
accountant. PWC is voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken voor zowel de getrouwheid 

als de rechtmatigheid. 

Besluit: 

Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2021 
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202 Keuze planningsscenario project ruimtelijke leges 

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

 

Inhoud: 

In december 2021 heeft het college besloten de nieuwe legesverordening gelijktijdig met de 
Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in te laten gaan. Deze wetten stonden 

gepland voor 1 juli 2022. Inmiddels zijn de Omgevingswet en Wkb uitgesteld naar 1 januari 2023. Hierdoor 
ontstaan verschillende scenario’s voor de planning van het project Ruimtelijke leges. Met dit voorstel kan 
het college een keuze maken voor het aan te houden scenario. Met de bijgaande raadsinformatiebrief kan 

de raad geïnformeerd worden. 

Besluit: 

1. Te kiezen voor planningsscenario 1 en de nieuwe legesverordening in te laten gaan op 1 januari 
2023. Indien de Omgevingswet en Wkb op 1 januari ingaan wordt de legesverordening hierop 
gebaseerd. Indien de wetten uitgesteld worden wordt de nieuwe legesverordening op het huidige 

wettelijke regime gebaseerd. 
2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 

 

 
203 RIB voortgang Nieuwe Verbindingen Den Dolder 

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

 

Inhoud: 

Begin 2021 is het participatieproces Nieuwe Verbindingen Den Dolder gestart met drie klankbordgroepen. 
Dit proces heeft veel input en een completer beeld van de opgave opgeleverd. Door onderzoeksbureau 

Antea is tevens een verkenning uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen. Er is nog een 
verdiepingsslag nodig om te kijken of de mogelijke oplossingen ook echt een oplossing bieden voor de 
opgave en of ze inpasbaar zijn. Deze verdiepingsfase vindt in 2022 plaats. In de raadsinformatiebrief 

brengen we verslag uit over het verloop van het participatieproces, de verdiepingsslag en lichten we de 
complexiteit van de opgave toe. 

Besluit: 

1. De raad te informeren over het project Nieuwe Verbindingen Den Dolder via de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER WELTING 

 
301 Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning tijdelijk schoolgebouw Kohnstammplein 3 

te Zeist. 

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

 

Inhoud: 

Op 31 mei 2021 hebt u besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 
een tijdelijk schoolgebouw op de locatie Kohnstammplein 3 te Zeist, voor een periode van 7 jaar. Tegen dit 

besluit zijn bezwaren ingediend. Op 25 april 2022 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies 
uitgebracht. Het advies is dat naar aanleiding van één bezwaar in de vergunning een extra voorwaarde 
wordt opgenomen en dat overige bezwaren ongegrond worden verklaard. Het besluit kan zo in stand 

blijven. 

Besluit: 

Om in overeenstemming met het advies van 26 april 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  
- de bezwaren van de heer A. El Malky niet-ontvankelijk te verklaren,  
- het bezwaar over de onjuiste aanname van de aanwezigheid van maximaal 136 leerlingen in 

de school gegrond te verklaren,  
- in dit verband de in het advies genoemde voorwaarde aan de omgevingsvergunning te 
verbinden, 

- de overige bezwaren ongegrond te verklaren, en  
- het besluit van 31 mei 2021 in stand te laten. 

 
 
302 Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen opvang vluchtelingen Oekraïne 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 5 april 2022 heeft uw college ingestemd met de werkwijze met betrekking tot de snelle opvang voor 
vluchtelingen, zowel voor de gemeentelijke georganiseerde opvang, als ook via kleinschalige, particuliere 
opvang. In lijn met die werkwijze leggen wij u met dit voorstel twee persoonsgebonden 

gedoogbeschikkingen ter besluitvorming voor. 

Besluit: 

In te stemmen met het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking ten behoeve van 
noodopvang voor een vrouw met drie kinderen aan de Gerolaan 73 A en een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking ten behoeve van noodopvang van ca. 40 personen in 21 kamers aan de Van 

Renesselaan 30A2. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 Aanpassing telefonische bereikbaarheid KCC 

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

 

Inhoud: 

Inwoners, bedrijven en instellingen hebben meerdere mogelijkheden om contact te zoeken met de 
gemeente Zeist om antwoord te krijgen op hun vragen. Dat kan via de kanalen telefonie, email, chatbot, 

social media, balie en de website. Via de e-diensten kunnen tevens een groot aantal producten worden 
aangevraagd. Ook kunnen inwoners binnenkort hun vragen en antwoorden volgen via hun digitale 
persoonlijke informatiepagina.  

 
Na het verbeteren van deze digitale dienstverleningsvormen in de afgelopen jaren wordt, ter uitvoering van 
het voorstel van de IAC-commissie, voorgesteld de dienstverlening dusdanig vorm te geven waardoor 

processen over meerdere kanalen worden geoptimaliseerd en de dienstverlening naast excellent ook 
efficiënt, beheersbaar en betaalbaar blijft. Daarom wordt voorgesteld om de telefonische bereikbaarheid 
van het KCC aan te passen om te komen tot een betere klantgeleiding – en sturing over de kanalen.  Dit is 

in lijn met de ontwikkeling van de dienstverlening in de huidige markt en waarop andere organisaties hun 
dienstverlening de laatste jaren hebben doorontwikkeld. 

Besluit: 

Ter uitvoering van het voorstel van de IAC-commissie wordt voorgesteld: 
 

1) De openstelling van het telefonische kanaal per 13 juni 2022 op werkdagen aan te passen 
van 9.00 tot 17.00 uur naar 9.00 tot 13.00 uur. De telefonische openingstijden voor het Sociaal Team, 
begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust blijven ongewijzigd en telefonisch bereikbaar via het 

keuzemenu. 

 
 

402 Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

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

 

Inhoud: 

Als deelnemer/eigenaar van de gemeenschappelijke regeling ODRU hebben wij P&C stukken ontvangen. 

De jaarstukken 2021 ter informatie en de tweede BGW 2022 en ontwerp-begroting 2023 met de 
gelegenheid om daar een zienswijze over in te dienen. Op grond van het delegatiebesluit is de beoordeling 
van deze P&C stukken een aangelegenheid voor het college van B&W en wordt de raad  d.m.v. het 

verzenden van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
Dit collegevoorstel voorziet in de beoordeling en afhandeling van de ontvangen P&C stukken. Daarnaast 
ontvingen wij het jaarverslag inzake de taken die ODRU in 2021 voor Zeist uitvoerde. Voorgesteld wordt dit 

jaarverslag vast te stellen. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van ODRU en kennis te nemen van het hoge 
positieve exploitatie-resultaat ad  €769.657 dat voor een groot deel binnen ODRU wordt ingezet en voor 
een deel (€189.000) terugvloeit naar de deelnemers, Zeist ontvangt €21.632 retour.   

2. Het jaarverslag 2021 Zeist van de ODRU vast te stellen. 
3. Te constateren dat door de accountant van ODRU een goedkeurende controleverklaring is 
afgegeven en accountant, audit commissie en controller eensgezind zijn in hun bevindingen over het in 

control zijn van ODRU. 
4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerp begroting 2023. 
5. Het bestuur van ODRU n.a.v. de ontvangen P&C stukken bijgevoegde brief te zenden.  

6. De gemeenteraad over de ontvangen P&C stukken en uw genomen besluiten daarover 
conform bijgevoegde brief te berichten. 

 
 

 


