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CONCEPT BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  6 juli 2021 

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

gemeentesecretaris 
Afwezig:  
 

 
 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 29 juni 2021 

Besluit: 

 
vastgesteld 
 
 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO 
 

  WEEK 26 (29 juni t/m 5 juli 2021) 

Koos Janssen 
 1-jul Viering 108 jaar Koninklijke Luchtmacht 

1-jul DB M50 

5-jul Taskforce Veiligheid en Zorg 

5-jul AB VRU 

5-jul RBT Breed covid-19 

  Marcel Fluitman 
 30-jun College van Arbeidszaken 

30-jun AB RDWI 

2-jul Bestuurstafel Sociaal Domein ZOU 

2-jul Overleg Regio Deal vitale wijken  

2-jul CDA Wethoudersbijeenkomst 

3-jul 
Raadsinformatiemiddag Gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist / Samenwerking Idea 
en KunstenHuis 

 
 

Sander Jansen 
 30-jun AB RDWI 

30-jun Externe regionale stakeholders bijeenkomst 

1-jul BO BghU 

5-jul Stuurgroep REP 

5-jul Voorbereiding U16 t.b.v. Regionaal afstemmingsoverleg REP/U NED/POVI 

  Wouter Catsburg 
 30-jun AB AVU 

1-jul AB ODRU 

1-jul DB ODRU (extra) 

5-jul DB RMN 

  Laura Hoogstraten 

30-jun ALV ParkeerService 

1-jul Domeinoverleg Jeugd Passend Onderwijs 

5-jul Overleg bestuurders en wethouders ZOU: Jeugd Verblijf 

  WEEK 27 (6 juli t/m 12 juli 2021)  

Koos Janssen 
 6-jul Bijeenkomst Raad van Advies - Kenniscentrum Sociale Innovatie 

8-jul Bijeenkomst bestuurlijke integriteit 

12-jul InterBestuurlijke Klankbordgroep COVID-19 

  Marcel Fluitman 
 

7-jul 
Bestuurlijk overleg inz. samenwerkingsagenda Zilveren Kruis-gemeenten regio Zuidoost 
Utrecht 

  Sander Jansen 
 6-jul Bestuurdersbijeenkomst Health Hub Utrecht  

6-jul UNED Statenbijeenkomst 

7-jul Reservering Radenbijeenkomst 
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9-jul Regionaal afstemmingsoverleg REP/U NED/POVI 

12-jul planning regionale parkeerstrategie 2021 

12-jul Programmaraad U Ned 

  Wouter Catsburg   

7-jul AB RMN 

8-jul Symposium HUL vliegers op de vliegbasis 

9-jul Keukenbezoeken Wethoudersvereniging 

  Laura 
Hoogstraten   

8-jul Symposium HUL vliegers op de vliegbasis 

9-jul Bestuurlijk OGOO 

  WEEK 28 (13 juli t/m 19 juli 2021)  

Koos Janssen 
 14-jul Provinciale regietafel Asiel en Migratie 

  Marcel Fluitman 
 14-jul Werkbezoek Vollenhove - Citydeal  

  Sander Jansen 
 14-jul RDWI Heisessie 

14-jul Gesprek Provincie Utrecht, gemeente Zeist en KNVB 

15-jul Extra DB RDWI 

16-jul Stuurgroep REP 

  Wouter Catsburg 
 16-jul Extra WKT - Gevolgbeperking 

16-jul bekrachtiging samenwerking partijen voor klimaatadaptief bouwen 

16-jul Overleg AB RMN 

  Laura Hoogstraten 

14-jul AvA Biga Groep 

16-jul Bestuurlijk overleg wethouder Jeugdzorg 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 
 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 
 

001 Update corona juni 2021 

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

 

Inhoud: 

Maandelijks informeren we de gemeenteraad over de stand van zaken in de coronatijd. De ontwikkelingen 
gaan de goede kant op. Momenteel verkennen we de mogelijkheden en gevolgen van de heropening van 
de samenleving, zoals zomer-evenementen, winkeltijden en de interpretatie van regels op terrassen.  
In deze brief geven we u een actualisatie van ontwikkelingen, initiatieven en activiteiten over de maand juni 
2021. 

Besluit: 

In te stemmen met de bijgevoegde RIB en deze naar de Raad te verzenden 

 
 

002 Gezondheid en COVID-19 

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

 

Inhoud: 

Maandelijks informeren we de gemeenteraad over de stand van zaken rondom gezondheid en COVID-19.  
In deze brief rapporteren we over de maand juni 2021. 
 

Besluit: 

In te stemmen met de bijgevoegde RIB en deze naar de Raad te verzenden. 
 

 
 

003 7e verantwoordingsbrief Twm 

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

 

Inhoud: 

Betreft verantwoording van de burgemeester ten aanzien van de bevoegdheden die hij gekregen heeft op 
basis van de Tijdelijke Wet maatregelen covid-19 (Twm). Deze rapportage bestrijkt de periode 1-6 tot 1-7-
2021. Voorgesteld wordt het college hiervan kennis te laten nemen in samenhang met de andere 
coronagerelateerde aangelegenheden. 

Besluit: 

Kennis te nemen van de voorgenomen brief van de burgemeester aan de Raad. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   
 
 
 

101 Beslissing op bezwaar Omgevingsvergunning 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 22 december 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen 
van bijgebouwen, het kappen van diverse bomen, het verbouwen en uitbreiden van het bestaande gebouw 
en het oprichten van een nieuwe bouwdeel op het perceel Paltzerweg 210 te Den Dolder zijn bezwaren 
ingediend. 27 mei 2021 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften (hierna: commissie) advies 
uitgebracht. Nu kan de beslissing op bezwaar worden genomen. 

Besluit: 

Met in achtneming van het advies van de commissie d.d. 27 mei 2021: 
1. de bezwaren voor zover gericht tegen de sloopvergunning niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; en 
3. de omgevingsvergunning voor het kappen van diverse bomen, het verbouwen en uitbreiden van het 
bestaande gebouw en het oprichten van een nieuw bouwdeel op het perceel Paltzerweg 210 te Den 
Dolder in stand te laten 
4. de raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief 

 
 
 
 

102 RIB Economie 

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

 

Inhoud: 

Het college informeert de raad jaarlijks over de inzet op economie. De bijgevoegde raadsinformatiebrief 
geeft de stand van zaken en onze plannen voor het komende jaar weer. 

Besluit: 

1. De raad te informeren over onze inzet op economie met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
2. De raad te informeren over een onderzoek over de ruimtevraag vanuit de sectoren Life Sciences & 
Health 

 
 
 

103 Uitbreiding voormalig plantsoenonderkomen in Dieptetuin 

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

 

Inhoud: 

Sinds 2012 is het voormalige plantsoenonderkomen in de Dieptetuin in gebruik bij de Stichting Vrienden 
van de Dieptetuin. Vanwege de grote hoeveelheid vrijwilligers is gevraagd het plantsoenonderkomen uit te 
breiden. Voor de instandhouding van zowel het park (Rijksmonument) als het plantsoenonderkomen is het 
wenselijk om met de stichting afspraken te maken over beheer, onderhoud en gebruik van zowel de tuin 
als het onderkomen. 

Besluit: 

In te stemmen met 
1. het uitbreiden van het plantsoenonderkomen in de Dieptetuin en hiervoor een bedrag van € 
20.000 in te zetten vanuit bestaand beschikbaar budget.  
2. het komen tot overeenkomsten voor het beheer, onderhoud en gebruik van zowel de tuin als 
het onderkomen. 
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104 Goedkeuring voor uitvoering van de vervolgfase (realisatie) van de nieuwe gemeentewerf 
aan de J. Pos 

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

ja 

Inhoud: 

Op 10 december 2018 heeft het college van B&W in principe ingestemd met de bouw van een nieuwe 
gemeentewerf aan de Johannes Postlaan te Zeist, ter vervanging van de huidige gemeentewerf aan de 
Van Renesselaan. Het programma van eisen (PvE), de ruimtestaat en de raming voor een nieuwe werf 
met buitenterrein zijn opgesteld. Ook zijn diverse onderzoeken (bodem, flora en fauna, bomen, 
bestemmingsplan etc.) uitgevoerd. De kosten voor de realisatie van de nieuwe werf zijn berekend in 
jaarlijkse kapitaallasten.  
 
In dit voorstel vragen wij uw akkoord op het indienen van bijgevoegd raadsvoorstel voor uitvoering van de 
vervolgfase (realisatie) van de nieuwe gemeentewerf aan de Johannes Postlaan. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met uitvoering van de vervolgfase (realisatie) van de nieuwe gemeentewerf 
aan de Johannes Postlaan. 
2. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel over de financiële aspecten en bijbehorende 
effecten op de begroting en deze aan de raad ter besluitvorming voor te leggen, met verzoek om hiermee 
in te stemmen. 

 
 
 

105 Principeverzoek herontwikkeling Dreef 2 

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

 

Inhoud: 

De eigenaren van het kantoorpand Dreef 2 hebben een principeverzoek ingediend om de locatie te 
herontwikkelen naar nieuwe bouwvolumes met een gemengd programma van wonen, werken en 
ontmoeten. Het concept van het projectinitiatief bestaat uit een mix van wonen en werken (appartementen 
voor het middensegment, gebouw aan de Utrechtseweg voor werken en de plinten voor overige functies) 
en een 2-laagse ondergrondse parkeervoorziening. 
Op basis van toetsing van het verzoek door verschillende disciplines wordt voorgesteld om in te stemmen 
met het principeverzoek en in samenwerking tussen eigenaren en gemeente te komen tot een 
planuitwerking die voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. Er worden uitgangspunten en 
randvoorwaarden meegegeven die bij de planuitwerking de basis moeten vormen en die belangrijk zijn 
voor de uiteindelijke verschijningsvorm en het uiteindelijke programma van het plan. Het besluit van de 
gemeente over het bestemmingsplan is hiervan afhankelijk. In de brief aan de eigenaren van Dreef 2 wordt 
aangegeven waar het college precies mee instemt en wat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
verdere planuitwerking zijn. De gemeenteraad wordt over het besluit geïnformeerd door middel van 
bijgaande raadsinformatiebrief. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het principeverzoek voor herontwikkeling van het perceel Dreef 2; 
2. In te stemmen met de brief aan de eigenaren van Dreef 2; 
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over het principebesluit; 
4. In te stemmen met de reactie op de brief van de bewoners van de Bachlaan 27; 
5. In te stemmen met de reactie op de brief van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West e.a.; 
6. Door middel van een technische begrotingswijziging een voorbereidingskrediet van € 25.000,- 
aan te vragen en dit te dekken uit de reserve zelfregulerende projecten. 
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107 corona herstelplan toerisme en recreatie 

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

 

Inhoud: 

De gastvrijheidssector in onze regio is zeer hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen n.a.v. de 
Coronapandemie. Gelukkig verbetert eindelijk de situatie en mag de sector vanaf mei geleidelijk weer van 
het slot. Vanaf dat moment wordt verwacht dat recreatie en toerisme gefaseerd zullen herstellen. 
 
Om de gastvrijheidssector in de gemeente Zeist een extra steuntje in de rug te geven om zo snel en 
duurzaam mogelijk te herstellen na corona, heeft de gemeenteraad eenmalig een bedrag van € 150.000 
ter beschikking gesteld vanuit de helft van de teruggevorderde toeristenbelasting uit 2021 (jaarlijks wordt 
er zo’n 3 ton aan toeristenbelasting opgehaald). Uit een inventarisatie in mei jl. onder de grote toeristische 
partners in de gemeente Zeist, kwam daarbij de wens voor extra toeristische marketing prominent naar 
voren. Zowel voor het vrije tijd als het zakelijk toerisme. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & 
Vallei heeft hiervoor een herstelplan opgesteld voor Zeist. 

Besluit: 

In te stemmen met het corona herstelplan recreatie en toerisme van het Regionaal Bureau voor Toerisme 
met bijbehorende 3 campagnes.  
De campagnes: 
1. Zomer in Zeist 2021 (i.c.m. conversiecampagne voor leisure-boekingen in m.n. hotels t/m november 
2021) 
 2. Campagne zakelijk toerisme  
3. Zomer in Zeist 2022 (i.c.m. La Vuelta Holanda) 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 
 

 
 

201 Inzet Coronamiddelen jeugd, ouderen en kwetsbare groepen 

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

 

Inhoud: 

Onze inwoners ervaren problemen door het Coronavirus en/of de maatregelen die zijn getroffen om de 
verspreiding van het virus te beperken. Het afgelopen jaar hebben wij veel inwoners gesproken en 
ondersteuning geboden. Ook na versoepeling van de coronamaatregelen hebben onze inwoners hulp 
nodig. Met de extra middelen die het Rijk ons aanbiedt, kunnen wij dit doen. 
 
In dit voorstel staat voor welke doelgroepen wij de middelen willen inzetten en wat wij daarmee voor onze 
inwoners kunnen betekenen. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde besteding van de middelen 4e crisismaatregelen Corona 
voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen.  
2. In te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief inzet coronamiddelen voor jongeren, 
ouderen en kwetsbare groepen 

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 
 
 

401 Uitvoeringsbesluit APV 2017 Geveltuintjes 

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

 

Inhoud: 

Het klimaat verandert, als gemeente bereiden we ons hierop voor. In Klimaatbestendig Zeist hebben we 
uitgesproken om het credo ‘groen, tenzij…’ te hanteren. Dit heeft als doel om onnodige versteende 
gebieden om te vormen naar groen. Dit draagt onder andere bij aan het tegengaan van wateroverlast en 
hittestress, daarnaast zorgt dit voor het verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving. Door middel 
van dit Uitvoeringsbesluit kan de inwoner actief zijn/haar spreekwoordelijke ‘steentje’ bijdragen en is het, 
onder voorwaarden, toegestaan om verharding in de openbare ruimte te verwijderen en geveltuinen aan te 
leggen. 

Besluit: 

1. Het ‘Uitvoeringsbesluit APV 2017 Geveltuintjes’ vast te stellen. 
2. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren. 
3. Bijgaand persbericht te versturen. 
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402 Aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 

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

 

Inhoud: 

Om gemeenten tegemoet te komen in de opgave die voor hen ligt op het gebied van klimaatadaptatie 
heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie opgezet. 
In samenwerking met ons regionale Netwerk Water & Klimaat kunnen we drie maal een aanvraag 
indienen. Als netwerk kunnen we in totaal aanspraak maken op een bijdrage van €7.449.647,-. Zeist kan 
binnen de looptijd van de regeling ten minste aanspraak maken op €481.331,-. In deze eerste (van drie) 
aanvraag, vragen we een rijksbijdrage van €225.060,-. 

Besluit: 

1. In te stemmen met het regionale aanvraag deel 1 van 3 voor de tijdelijke impulsregeling 
klimaatadaptatie van het Rijk. 
2. Wethouder Catsburg te mandateren om namens de gemeente Zeist instemming te geven met 
de regionale aanvraag voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie van het Rijk (besluit 
burgemeester) 
3. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief  te informeren. 

 


