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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  8 februari 2022 

 

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

Afwezig: burgemeester Janssen 

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 1 februari 2022 

 
vastgesteld 

 
 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 

000-4 Uitnodigingen 
 

Uitnodiging voor receptie en defilé-afname Avondvierdaagse Zeist 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 5, 6 EN 7 2022 (1 februari t/m 21 februari) 

 KOOS JANSSEN / SANDER JANSEN 

  
 

 

MARCEL FLUITMAN  

 
 

 

SANDER JANSEN  

 
 

 

WOUTER CATSBURG  

 
 

 

LAURA HOOGSTRATEN  
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 
 

 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 
 

001 11e 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 1-11-2021 
tot 1-2-2022. 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.  

 
 
002 Update corona februari 2022 

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

 

Inhoud: 

Met enige regelmaat (eerder was dit maandelijks) informeren we de gemeenteraad over de stand van 

zaken in de coronatijd. De laatste update was in november 2021. In het najaar van vorig jaar bleef het 
aantal besmettingen stijgen. Daardoor dreigden ziekenhuizen opnieuw te worden overbelast en zou 
reguliere zorg weer moeten worden uitgesteld. Daarom kondigde het kabinet op 15 november strengere 

maatregelen aan. Die maatregelen werden op 26 november in een persconferentie nog verder 
aangescherpt en op 18 december leidde de situatie tot een volledige lockdown voor een periode van zes 
weken. 

 
Bij het schrijven van deze raadsinformatiebrief is er recent – op 25 januari  – weer een persconferentie 
geweest. Hierin heeft de overheid aangegeven dat de meeste locaties in ons land vanaf woensdag 26 

januari weer open konden onder voorwaarden. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen 
door deze verruimingen. Toch is door de overheid besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, 
deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Op dinsdag 8 maart zal worden besloten of er opnieuw 

meer open kan. 
 
We zijn er duidelijk nog niet. Toch blijven we optimistisch en in verbinding. Samen kijken we vooruit, met 

ruimte en respect voor verschillende perspectieven en meningen. Die ruimte en respect zijn er in Zeist.  
 
In deze brief geven we u een actualisatie van ontwikkelingen, initiatieven en activiteiten over de maanden 

november, december 2021 en januari 2022.  
 

Besluit: 

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

 
101 Anterieure Overeenkomst Eikenstein 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Met de initiatiefnemers EarthY-PlegtVos en RK Woningbouwstichting Zeist is een anterieure overeenkomst 
opgesteld, waarin de afspraken over het project Eikenstein zijn vastgelegd. De overeenkomst gaat in op 
het woningbouwprogramma, de uitgangspunten voor de vormgeving van het gebied en het kostenverhaal.  

Conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening is een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst opgesteld, ten behoeve van publicatie. De overeenkomst zelf is niet openbaar, vanwege de 
financiële afspraken die zijn gemaakt met derde partijen. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Anterieure Overeenkomst Eikenstein en over te gaan tot ondertekening;  

2. In te stemmen met de zakelijke beschrijving bedoeld voor publicatie;  
3. De Anterieure Overeenkomst (exclusief de bijlagen) geheim te verklaren vanwege het bedrijfsvoerings -, 
concurrentie- en financiële belang van contractspartners EarthY en PlegtVos en het financiële belang van 

de gemeente op grond van artikel 25, lid 2 juncto artikel 55 van de Gemeentewet en artikel  10, eerste lid 
onder c en tweede lid onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), voor een periode tot 10 jaar 
na oplevering van de laatste woning in het project; 

4. De raad te informeren over de anterieure overeenkomst middels bijgevoegd RIB. 

 
 
102 ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Sortie 16 

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

 

Inhoud: 

Al jaren werken de provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Soest en vele andere organisaties aan het 

programma Hart van de Heuvelrug om te komen tot een groot aaneengesloten natuurgebied. Het 
programma omvat natuurprojecten, zoals de aanleg van ecoducten en de realisatie van nieuwe natuur. 
Deze zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Daarnaast omvat het programma projecten voor woningbouw, 

waaronder voorliggend plan Sortie 16. 
 
Met bijgaand ontwerpbestemmingsplan wordt gewerkt aan de planologische basis voor de realisatie van 

een nieuwe woonwijk voor 150 tot 200 woningen, grenzend aan Soesterberg-Noord, Beukbergen en de 
Amersfoortseweg. Dit is een uitwerking van de gebiedsvisie voor dit gebied, die de gemeenteraad op 19 
januari 2021 vaststelde. 

 

Besluit: 

Uw college wordt voorgesteld: 
1. in te stemmen met bijgaand ontwerpbestemmingsplan en het vrij te geven voor de ter inzage legging en 
2. de raad hierover te informeren met bijgaande RIB. 
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103 Middellaan 4, beslissing op bezwaarschrift 

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

 

Inhoud: 

Op 25 maart 2021 is bezwaar gemaakt tegen ons besluit van 15 februari 2021. Daarbij hebben wij de 
verzoeken van 5 en 26 januari 2021 afgewezen om handhavend op te treden tegen de strijdigheid met de 

voorschriften van de omgevingsvergunning en van het bestemmingsplan door het realiseren van een 
dakopbouw, een zonnepanelen en warmtepomp-units op het dak van het appartementengebouw 
Middellaan 4. Op 10 november 2021 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu 

kunt u een beslissing op bezwaar nemen. 

Besluit: 

In lijn met het advies van 10 november 2021 van de Adviescommissie bezwaarschriften: 
1. Het bezwaar tegen het besluit van 15 februari 2021 gegrond te verklaren voor:  
- Een verbeterde motivering van het besluit over de hoogte van het voorste deel van het 

torengebouw, de dieptemaat van het achterste deel van het torengebouw, de hoogte van het achterste 
deel van de laagbouw; 
2. Het bestreden besluit van 15 februari 2021 niet te herroepen voor:  

- De bouwhoogte van het voorste deel van het torengebouw inclusief bovenkant dakrand van 
dakopbouw, zonnepanelen en luchtbehandelingskast.  
- De dieptemaat van het achterste deel van het torengebouw.  

- De bouwhoogte van het achterste deel van het torengebouw inclusief bovenkant dakrand van 
dakopbouw, zonnepanelen en warmtepompunits.  
- De bouwhoogte van het achterste deel van de laagbouw. 

 

 
 
104 Provinciaal Sportakkoord 

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

 

Inhoud: 

De provincie Utrecht gaat de sport- en beweegmogelijkheden in de regio verder aanvullen, aanjagen en 

ondersteunen. Provinciale Staten van Utrecht heeft reeds ingestemd met de plannen hiervoor. Het doel is 
om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan 
duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze plannen te bereiken kiest de provincie voor samenwerking met 

Utrechtse partners, waaronder wij als gemeente Zeist. Een middel wat als basis dient voor de 
samenwerking en het realiseren van de plannen, is het gezamenlijk opgestelde provinciaal sportakkoord. 
In dit collegevoorstel vragen we toestemming om te blijven participeren in het provinciale sportakkoord en 

dit te bekrachtigen door ondertekening van het akkoord. 

Besluit: 

1. In te stemmen met blijvende participatie in het provinciale sportakkoord Utrecht.  
2. Wethouder Sander Jansen te mandateren om namens de gemeente Zeist het provinciale sportakkoord 
te ondertekenen (besluit burgemeester). 
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105 Lokaal sport, preventieakkoord 

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

 

Inhoud: 

 
Het Nationale sportakkoord en het Nationale preventieakkoord is vertaald naar een lokaal sport- en 

preventieakkoord. Het akkoord is een verbeterde versie van bestaande uitvoeringplannen van de 
Sportvisie 2015-2020 en de Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 2017-2020 van de gemeente Zeist. 
De looptijd van het akkoord is tot en met 2023.  

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het Zeister sport- en preventieakkoord 
2. Wethouder Sander Jansen (sport) en wethouder Marcel Fluitman (volksgezondheid) mandaat te 
verlenen om namens de gemeente Zeist het akkoord te ondertekenen 

    (besluit burgemeester). 
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 
 
106 Aanvullen besluit van algemeen belang met economische activiteit: het beschikbaar 

stellen van gronden voor sportverenigingen. 

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

RV 

Inhoud: 

In Zeist erkennen we het belang van sport als ultieme vorm van vrijetijdsbesteding en hebben we ook oog 
voor de toenemende maatschappelijke meerwaarde ervan. De gemeente Zeist beschouwt het sporten als 

een maatschappelijke functie voor de samenleving en heeft om die reden in 2014 een ‘besluit van 
algemeen belang genomen’ voor de sport. Hiermee hoeft de gemeente Zeist geen rekening te houden met 
een aantal gedragsregels van de Wet Markt en overheid. Omdat het genoemde besluit van algemeen 

belang nu niet expliciet voorziet in situaties waar in plaats van verhuur van een accommodatie sprake is 
van een erfpacht of recht van opstal, willen we dit daarmee aanvullen.  
 

Doel van het voorstel is om een complete en eenduidige juridische basis te bieden voor het voortzetten 
van de huidige activiteiten op het gebied van het beschikbaar stellen en gronden ten behoeve van de 
exploitatie van sportaccommodaties. 

Besluit: 

1. In te stemmen om reeds bestaand besluit van algemeen belang met de volgende economische 

activiteit aan te vullen: het beschikbaar stellen van gronden middels erfpachtovereenkomst en/of 
opstalovereenkomst voor sportverenigingen. 
2. In te stemmen met verlengen of openbreken van bestaande overeenkomsten  

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
201 Beslissing op bezwaar tegen dwangsombesluit 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Bij besluit van 6 oktober 2021 heeft u vastgesteld dat bezwaarmakers recht hebben op het maximale 
dwangsombedrag van € 1.442,-, omdat niet tijdig op hun bezwaren tegen het niet verlengen van hun 
parkeervergunning is beslist. Tegen dit dwangsombesluit zijn bezwaren ingediend. Op 18 januari 2022 

heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu kan een besluit op bezwaar worden 
genomen 

Besluit: 

Om in overeenstemming met het advies van 18 januari 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  
1. het bezwaar ongegrond te verklaren.  

Dit betekent dat het besluit van 6 oktober 2021 in stand blijft. 

 
 
202 Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) bevoorschotting subsidie aanvraag 2022 

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

 

Inhoud: 

Voorgesteld wordt om Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor 2022 een voorlopige subsidiebedrag 

toe te kennen voor de activiteiten in de regio Zuidoost Utrecht voor de uitvoering van de gemeentelijke 
taken rond jeugdbescherming, jeugdreclassering en huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
subsidieaanvraag is gebaseerd op de volumeontwikkeling van de cijfers uit de eerste twee kwartalen van 

2021. Omdat de corona pandemie invloed heeft gehad op deze cijfers zijn deze waar nodig aangepast.  

Besluit: 

1. Aan SVMN voor de regio ZOU in 2021 de volgende voorlopige subsidie toe te kennen  
(totaal € 5.639.859): 
- Veilig Thuis 18+ (perceel 1):     € 168.698 

- Veilig Thuis 18- (perceel 1):      € 638.086 
- SAVE Preventief (perceel 2): € 1.331.192 
- SAVE Justitieel (perceel 2):   € 3.430.887 

- Extra middelen (VT onderzoek en VT chatfunctie en Ontwikkelplan): € 70.996 
2. In te stemmen met het 100 procent toekennen van de voorlopige subsidie.  
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PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Samenwerkingsovereenkomst GDD 2022 

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

 

Inhoud: 

De GGDrU (GGD regio Utrecht) voert een aantal wettelijke taken rondom publieke gezondheid uit voor de 
aangesloten gemeenten. Naast deze wettelijke taken bestaat de mogelijkheid om deze taken te 

intensiveren en om daarnaast nog maatwerk af te spreken. 
Ook Zeist maakt gebruik van aanvullende inzet van de GGDrU en hiertoe worden jaarlijks afspraken 
gemaakt met de GGDrU. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst; welke op dit moment 

in concept voorligt. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2022;   
2. Wethouder Fluitman te mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente 
Zeist te ondertekenen (besluit burgemeester). 

 

 
302 Uitzondering voltrekken huwelijk op Goede Vrijdag 2022 

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

 

Inhoud: 

 

Besluit: 

Af te wijken van het Reglement van de burgerlijke stand van Zeist 2018. Met als doel om 
huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen plaats te laten vinden op Goede 

Vrijdag 2022. 

 
 

 
303 Aansluiting bij de JOGG-organisatie Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst 

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

 

Inhoud: 

JOGG staat voor ‘Jongeren op Gezond Gewicht’. Het is een specifieke aanpak voor gemeenten om 
preventief te werken aan een gezonde jeugd, met een gezonde toekomst. Gemeenten kunnen zich 

aansluiten bij deze aanpak als ‘JOGG-gemeente’. Zo ontstaat er een landelijk werknet van gemeenten, 
maatschappelijke welzijns- en zorgorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Een ‘werknet’, omdat alle 
partijen concreet aan de slag gaan om samen de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen gezonder 

te maken. De focus van JOGG is  op gezonde voeding, genoeg bewegen en voldoende slaap. Gemeenten 
staan aan de lat en zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. JOGG ondersteunt met advies en 
begeleiding, tools en materialen, expertise, programma’s, projecten en zichtbaarheid.  

 
De gemeente Zeist onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de JOGG aanpak en organisatie. 
Deze sluiten aan bij het sport- en preventieakkoord, en Zeist wil dan ook graag als JOGG-gemeente aan 

de slag. 

Besluit: 

1) De gemeente sluit aan bij de JOGG-organisatie en gaat als JOGG-gemeente aan de slag 
volgens deze aanpak met tot doel een gezonde jeugd in Zeist;  
2) Wethouder Marcel Fluitman te mandateren om namens de gemeente Zeist deze 

overeenkomst met JOGG-organisatie te ondertekenen (besluit burgemeester) 
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304 Update gezondheid Covid-19 februari 2022 

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

 

Inhoud: 

In bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom 
gezondheid en Covid-19 tot februari 2022. 

Besluit: 

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te verzenden aan de raad.  

 


