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BESLUITENLIJST  

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

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 22 februari 2022 

 
vastgesteld 

 
 
 

 

 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 8, 10 EN 11 2022 (22 februari t/m 14 maart) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
 
MARCEL FLUITMAN 

 
 
SANDER JANSEN 

 
 
WOUTER CATSBURG 

 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Beleidsteksten jaarrekening 2021 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Met dit voorstel bieden wij u de beleidsverantwoording over 2021 aan. Deze verantwoording bestaat uit 10 
programma's. Deze verantwoording zal na besluitvorming opgenomen worden in de jaarrekening.  
 

In mei leggen wij de gehele jaarrekening 2021 aan u voor, inclusief de vastgestelde 
beleidsverantwoording, maar ook de cijfers, de verschillenanalyse, bevindingen van de accountant, 
begrotingswijzigingen, bestemmingsvoorstellen en het concept raadsvoorstel.  

Besluit: 

1. De beleidsverantwoording over 2021, bestaande uit 10 programma’s vast te stellen 

 

 
 
103 Financieringsbehoefte 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 
Op basis van de liquiditeitsplanning en gelet op de verwachte renteontwikkeling voor de komende jaren, 

wordt voorgesteld op korte termijn over te gaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening, groot € 
10 miljoen en looptijd 20 jaar. 
Hoewel het toegestaan is om nu nog te financieren met goedkopere kasgeldleningen, is de verwachting 

dat in 2022/2023 overgegaan moet worden tot het aangaan van langlopende leningen. De reden daarvoor 
is dat de gemeente niet meer dan € 14,6 miljoen met kasgeld mag financieren.  
Om het risico te vermijden dat binnenkort tegen een hogere rente moet worden geleend, is het advies nu 

over te gaan tot het aantrekken van een eerste langlopende lening van € 10 miljoen, zodat enerzijds voor 
dat bedrag de lagere rente veilig gesteld wordt en anderzijds geen langdurig groot liquiditeitsoverschot 
ontstaat als de investeringsuitgaven trager verlopen dan nu wordt ingeschat.  

Besluit: 

1. Op korte termijn over te gaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening, groot € 10 

miljoen en een looptijd van 20 jaar. 
2. De treasurer op te dragen deze lening aan te trekken binnen de voorwaarden van de wet 
Financiering Decentrale overheden en het Treasurystatuut 2015. 

 

 
104 Benoeming nieuwe leden straatnaamcommissie/ commissie naamgeving 

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

 

Inhoud: 

De gemeente Zeist kent een Instellingsbesluit commissie naamgeving (in het dagelijks spraakgebruik : de 

straatnaamcommissie). Het instellingsbesluit heeft een enigszins omslachtige benoemingsprocedure voor 
nieuwe leden en de secretaris van de commissie. Deze procedure kan worden vereenvoudigd.  
 

Drie externe leden van de commissie moeten nog door het college worden benoemd. Dit collegevoorstel 
beoogt tot benoeming van deze leden over te gaan. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de hieronder geformuleerde wijzigingen van het instellingsbesluit en het 
Instellingsbesluit commissie naamgeving 2022 vast te stellen. 

 
2. Mevrouw R. Efdée, de heer D. van de Kamp en de heer W. de Bruin te benoemen als lid van 
de commissie. 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 
 
201 Voortgangsrapportage versnellingsopgave huisvesting 

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

 

Inhoud: 

Voortgangsrapportage versnellingsopgave huisvesting per januari 2022.  
In de voortgangsrapportage staat voor 28 woningbouwprojecten die vallen onder de versnellingsopgave 

kort de voortgang/stand van zaken. De voortgangsrapportage is openbaar en wordt met een RIB naar de 
raad gestuurd. 

Besluit: 

De voortgangsrapportage versnellingsopgave met bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raad te sturen.  

 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 BOA samenwerking 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

In de gemeente Zeist hebben we onze eigen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij houden 
toezicht in de openbare ruimte en treden handhavend op waar dat nodig is. Dit voorstel is gericht op het 
aangaan van samenwerking met de gemeente Soest. Dat doen we aan de kant van Soest door zowel 

onze eigen boa’s als die van Soest bevoegdheden te geven om op delen van elkaars grondgebied toezicht 
te houden en te handhaven.  
Daarnaast kent Zeist een groot buitengebied dat bestaat uit  bos van het Utrechts Landschap (UL). Het UL 

heeft eigen boa’s in dienst (boswachters) die het toezicht en de handhaving in de bossen voor hun 
rekening nemen. Het kan echter zo zijn dat zij feiten tegenkomen die niet onder hun eigen bevoegdheid 
vallen, maar wel verboden zijn op grond van gemeentelijke APV. Het gebruik van lachgas is daar een 

voorbeeld van.  
Door de boa’s van het UL aan te wijzen als toezichthouder op grond van de gemeentelijke APV, kunnen zij 
eveneens op gemeentelijke verboden in de APV toezien en handhaven waar nodig. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Soest  

2. De boa’s van het Utrechts Landschap aan te wijzen als toezichthouder voor de APV  
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302 Bergweg 84 

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

 

Inhoud: 

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het isoleren van het dak van het gemeentelijk 
monument op Bergweg 84.  

 
Omdat de gemeente en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van oordeel zijn dat de aangevraagde dikte van 
het isolatiepakket leidt tot een detaillering die een aantasting vormt van de monumentale waarden, is 

geprobeerd in overleg tot een oplossing te komen die zowel recht doet aan de monumentale waarden, als 
ook een aanzienlijke reductie in warmteverlies oplevert. 
Dit overleg heeft nog niet geleid tot een oplossing die voor zowel eigenaren als gemeente acceptabel is.  

De aanvragers hebben nu een brief naar het college gestuurd. Zij geven aan inmiddels diverse gesprekken 
met de gemeente gehad te hebben en vinden dat ze in kafkaiaanse toestanden  zijn beland. Om die reden 
vragen ze in deze brief aan het college om de regie in handen te nemen en in gesprek te gaan.  

Besluit: 

in te stemmen met de verzending van bijgaande brief waarbij aangegeven wordt dat de aanvraag volgens 

het reguliere proces wordt afgehandeld 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 
 

401 Jaarverslag Leader 2021 Intentie uitspreken om ook in de periode 2023 – 2027 deel te 
nemen aan Leade 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Vanaf 2015 is gemeente Zeist aangesloten bij het Europese programma ‘LEADER Utrecht Oost’. Dit 
programma heeft tot doel het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang 
met de omliggende stedelijke gebieden. LEADER Utrecht Oost kent twee speerpunten: het versterken van 

de stad-land relatie met bijzondere aandacht voor voedsel, recreatie en educatie. En stimuleren van 
innovatie en ondernemerschap. Het werkgebied van LEADER Utrecht Oost is het buitengebied.  
 

In het jaarverslag 2021 wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten en resultaten van het afgelopen 
jaar. De productiviteit is door corona beïnvloed, ook was er de eerste maanden van 2021 sprake van een 
vacature voor de rol van coördinator. Toch zijn er een aantal mooie nieuwe initiatieven ontstaan. Twee 

projecten zijn op het grondgebied van Zeist: vanuit LEADER is een bijdrage gegeven aan het project 
‘Dorpstuinderij Den Dolder’, wat een doorontwikkeling van de huidige bloementuin van Altrecht betreft. Ook 
doen twee scholen mee aan het project ‘Voedselbosjes’. 

 
De huidige LEADER periode loopt tot eind 2022. De voorbereidingen voor een nieuwe LEADER periode 
zijn gestart. Zowel landelijk als Europees is afstemming over de voorwaarden en middelen voor de nieuwe 

periode. Vanuit LEADER wordt gevraagd om de intentie uit te spreken om ook in de nieuwe periode deel 
te nemen. Zo kunnen we betrokken worden bij de uitwerking en kaderstelling voor de nieuwe periode. Het 
uitspreken van deze intentie heeft geen consequenties voor tijd of geld: op een later moment wordt de 

besluitvorming voor formele deelname voorgelegd en een financiële bijdrage is pas aan de orde als er 
sprake is van concrete projecten op het grondgebied van Zeist.  

Besluit: 

1. Het jaarverslag 2021 Leader Utrecht Oost met bijgaande RIB toe te sturen aan de raad. 
2. De intentie uit te spreken om ook in de periode 2023 – 2027 deel te nemen aan Leader Utrecht Oost 
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402 vaststellen locatie ondergrondse container Oude Arnhemseweg 

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

 

Inhoud: 

Eind november stelde het college het definitieve locatieplan ondergrondse containers (OC) vast. Voor 
bewoners van de Ter Braaklaan en de Vestdijklaan was hierin een locatie opgenomen in een groenstrook 

langs de Oude Arnhemseweg. Na vaststelling bleek dat de bewoners een initiatief hebben om deze 
groenstrook in te richten als Heuvelrugtuin. We willen dit initiatief niet frustreren met een ondergrondse 
container en zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatief. Via een bewonersbrief hebben we de 

toekomstige gebruikers (huishoudens) hiervan op de hoogte gesteld, waarbij we aangaven in maart ze 
opnieuw te informeren over de uiteindelijke locatie. Bij de zoektocht zijn de criteria voor ondergrondse 
containerlocaties gehanteerd, zoals door ons vastgesteld op 29 juni jl. 

Voorgesteld wordt de ondergrondse container te plaatsen in het middenplantsoen op de Oude 
Arnhemseweg tegenover de garage, bij de al aanwezige ondergrondse glas- en papiercontainers; 

Besluit: 

de ondergrondse container te plaatsen in het middenplantsoen op de Oude Arnhemseweg tegenover het 
garagebedrijf, bij de al aanwezige ondergrondse glas- en papiercontainers 

 


