Voorstellen van Inwoners Advies Commissie
In het kader van Samen in Balans

In deze tabel vindt u de voorstellen die tezamen leiden tot een sluitende begroting voor de gemeente Zeist.
De gemeenteraad heeft hier op 9 november 2021 over besloten.
De voorstellen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
Groen: voorstellen van de Inwoners Advies Commissie waarvan de gemeenteraad heeft besloten ze uit te voeren.
Oranje: voorstellen van de Inwoners Advies Commissie waarvan de gemeenteraad heeft besloten ze niet uit te voeren.
Wit: voorstellen van het college, gedaan in de kadernota 2022, en waarvan de raad heeft besloten ze uit te voeren.

•
•
•

Nr

1.

2.

Titel voorstel

Omschrijving

Besparing/ opbrengst (in euro’s)

Meer informatie
vindt u

Voorstellen van de Inwoners Advies Commissie waarvan de gemeenteraad heeft besloten ze uit te voeren:
Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging
deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg.
Sport en ontmoep 31 Adviesrapport
Het college wil dit voorstel aangepast uitvoeren.
p.m.
ten
van de IAC
Voor de buitensport is een masterplan opgesteld dat nu in uitvoering is. Daarnaast heeft het college dit voorjaar de contouren voor
een allesomvattend plan voor de binnensport met voldoende samenhang vastgesteld

(Vastgoed-) organisatie integraal
werken

Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische
en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het
leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele
besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren
vastgoedprojecten.

1

p.m.

p 33 Adviesrapport
van de IAC

Nummering
in Adviesrapport IAC
of kadernota

1.09

1.10

Het gaat om aanpassing van bestaande uitvoering. Het college
gaat bekijken hoe we integraal kunnen werken. De komst van de
nieuwe omgevingswet geeft mogelijkheden dit binnen deze opgave een plek te geven.

3.

4.

5.

Tiny houses

Bekendheid van
CJG-wijkteams
vergroten

Grip op cijfers
rond zorg en ondersteuning

Het plaatsen van tiny houses op terrein van seniorencomplex/verzorgingshuizen evenals andere mogelijke locaties met gecombineerde woonvormen waarbij er tussen de bewoners onderling
vaste afspraken worden gemaakt voor het verlenen van vrijwilligerswerk.
Het college wil dit voorstel aangepast uitvoeren.
Er is meer inzicht nodig in de vraag van de verschillende doelgroepen, het aanbod en de ontwikkeling daarin. Zowel lokaal als
in de regio wordt hier op dit moment aan gewerkt.
Het vergroten van de bekendheid van CJG-wijkteams via sociale
media, basisscholen, middelbare scholen en het kaartjessysteem
bij supermarkten. CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het college onderschrijft het belang van preventie en 'er vroeg bij
zijn'. Samenwerking met scholen en huisartsen continueren en
koppelen aan de doorontwikkeling van Zorg4Zeist waardoor de
bekendheid en vindbaarheid van de verschillende zorg en ondersteuningsmogelijkheden wordt vergroot.
Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter
gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan.
Dit sluit aan bij de stappen die de gemeente al zet (analyses van
Zorgnet en de opzet van prognoses, nieuwe Inkoopvisie waarin
meer sturing en controle). Dit moet leiden tot meer grip op kosten.
Kanttekening college: er wordt in het IAC voorstel een misrekening gemaakt wat de mogelijkheden zijn van besparing met persoonsgebonden budgetten (PGB's).

2

0

p 48 Adviesrapport
van de IAC

3.01

0

p 57 Adviesrapport
van de IAC

3.02

0

p 59 Adviesrapport
van de IAC

3.04

6.

7.

8.

9.

Monitoring gebruik
voorzieningen

Preventie Jeugdzorg

Kringloopwinkel
bouwmaterialen

Tiny Houses en
hoogbouw

Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen
hulpmiddelen/ voorzieningen. Dit moet worden opgenomen in de
reguliere werkwijze Sociaal Team.
Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren
en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer
praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens
tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en
meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren.
Preventie op jeugdzorg sluit helemaal aan op waar ook wat het
college betreft nog meer onze aandacht naar uit moet gaan. De
door de IAC aangedragen voorbeelden wil het college nog tegen
het licht houden op het effect. Onderwijsinstellingen gaan over de
genoemde activiteiten, niet de gemeente. We voeren dit voorstel
uit door hierover met scholen in gesprek te gaan.
Realiseren van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen. Binnen
programma Duurzaamheid of binnen Samen Duurzaam Zeist
wordt gekeken of een kringloopwinkel bouwmaterialen haalbaar is.
Een kringloopwinkel voor bouwmaterialen levert naar verwachting
geen structurele financiële besparing op, maar wel een maatschappelijke bijdrage om te komen tot een meer circulaire economie.
Uitbreiden mogelijkheden voor tiny houses en toevoegen van
meer hoogbouw.
Het college wil dit aangepast uitvoeren. Binnen de dit jaar vastgestelde Propositie van Zeist en ook binnen de ruimtelijke toekomstontwikkelingen van de regio Utrecht / U10 wordt gekeken naar diverse ruimtelijke opgaven op de langere termijn (2030-2040). Woningbouw en verdichting of verstedelijking komt daar in ook terug.
Binnen deze discussie hoort ook het vraagstuk hoogbouw.
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0

p 64 Adviesrapport
van de IAC

3.05

0

p 69 Adviesrapport
van de IAC

3.07

0

p 92 Adviesrapport
van de IAC

4.10

0

p 103 Adviesrapport
van de IAC

4.14

10.

Transformatieproject 1 - Leegstand
Slotlaan-Steynlaan

11.

Transformatieproject 2 - Levensloopbestendig wonen

12.

13.

14.

15.

Dierenwelzijn

Inzet Boa's

Energiebesparing
brandweerkazerne

Privatisering
openbaar groen

Het creëren van een levendig en compact centrum, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator
en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften.
Het college wil dit aangepast uitvoeren. Binnen retailperspectief is
dit een belangrijk onderdeel, maar vraagt wel inzet op realisatie
beeldkwaliteitsplan en voortzetting van inzet vastgoedcoördinator.
Beter benutten woonvoorraad, toekomstbestendig maken van woningen en slim benutten van alternatieve woongelegenheden.
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen
te commercialiseren.
Verplaatsen van politietaken naar buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Aanvragers van deze diensten betalen leges voor
inzet van de boa's.
Bezuinigingen brandweer om de exploitatielast te verlagen, zoals
het gebruik van grondwater als bluswater. Mogelijk gevolgen voor
de huisvestingslast van de brandweer.
Het college wil dit voorstel aangepast uitvoeren: In 2022 wordt
vanuit reguliere processen een maatwerkadvies gemaakt voor de
benodigde investering.
Inkomsten genereren met verkoop groen en besparen op onderhoudskosten, met als risico dat het straatbeeld rommelig kan worden.
Het college wil dit voorstel aangepast uitvoeren. Dit betreft een incidentele opbrengst, afhankelijk van het verzoek tot aankoop door
andere partijen, en bepaald door mogelijkheden tot verkoop door
de gemeente.
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0

p 107 Adviesrapport
van de IACn

4.15

0

p 109 Adviesrapport
van de IAC

4.16

p.m.

p 116 Adviesrapport
van de IAC

5.01

48.000 euro

p 118 Adviesrapport
van de IAC

5.04

0

p 119 Adviesrapport
van de IAC

5.05

0

p 124 Adviesrapport
van de IAC

5.07

16.

17.

Zeist en haar auto's - parkeren
centrum

Preventie (zorg en
welzijn ouderen)

Verhogen van parkeertarieven en abonnementen.
Het college wil dit uitvoeren, onder voorbehoud van wat de gemeenteraad besluit over Mobiliteitsvisie, Mobilitieitsplan en Parkeernota.
Implementeren Wat-Telt enquetemethode om inzicht te krijgen in
wat goed en niet goed gaat bij ouderen.
Het college wil dit aangepast uitvoeren: het college gaat dit voorstel voor deze enquetemethode nader bekijken en zet het in, als
het meerwaarde kan bieden.

18.

Communicatie en
Loket

Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij
nodig heeft.

19.

Optimale dienstverlening door digitalisering

Dienstverlening optimaal digitaal waar mogelijk. En wanneer nodig: hoogwaardig persoonlijk contact. Kanttekening college: We
richten ons op verdere digitalisering van de dienstverlening waarbij we het Klant Contact Centrum in stand willen houden.

20.

Inkrimping ambtelijke organisatie
door digitalisering

21.

Vermindering van
personeelskosten

Vermindering van personeelskosten door de organisatie doelmatiger en doeltreffender te maken, mede door automatisering, digitalisering en nieuwe manieren van werken.

22.

De burger en zijn
eigenaarschap

Voorstel: de inwoners en ondernemers binnen Zeist uitnodigen tot
het nemen van meer maatschappelijke initiatieven, en deze te realiseren in een co-creatie.

23.

Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie

De participatieprocessen meer toegankelijk en overzichtelijk maken voor de deelnemers. De duur ervan verkorten zonder afbreuk
te doen aan een zorgvuldig proces. Voor de start van het proces

Inkrimpen ambtelijke organisatie door verder in te zetten op digitalisering. Dat leidt tot efficiënter werken en verbeteren van kwaliteit
van dienstverlening. En geeft een besparing op personeel.
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p.m.

p 133 Adviesrapport
van de IAC

5.11

0

p 139 Adviesrapport
van de IAC

6.01

0

p 145 Adviesrapport
van de IAC

6.02

150.000 euro, eenmalige investering
van 200.000 euro

p 23 Adviesrapport
van de IAC

1.01

350.000 euro, investering nog te berekenen door college

p 24 Adviesrapport
van de IAC

1.02

400.000 euro

p 27 Adviesrapport
van de IAC

1.05

400.000 euro

p 29 Adviesrapport
van de IAC

1.07

100.000 euro

p 30 Adviesrapport
van de IAC

1.08

wordt de mate van interactie en de te betrekken belanghebbenden
afgestemd met de raad.
Kanttekening college: de interactieve processen zijn maatwerk en
er is geen nieuw beleid nodig. Per project/proces stemmen we
aan de voorkant het proces af met de raad.

24.

25.

26.

27.

Zelfbeheer stimuleren met Zeister
Knopen

Toegankelijker informatie over
mentale weerbaarheid

Biodiversiteit door
de buurt!

Heldere en transparante toegang
tot de juiste ondersteuning

Zeister Knopen (ZK) stimuleren als alternatieve munt, onder meer
door vrijwilligersactiviteiten voor de gemeente met de ZK te vergoeden. ZK worden als mogelijkheid toegevoegd aan de reeds bestaande mogelijkheden om maatschappelijke inzet, zoals vrijwilligersactiviteiten, te belonen.
Het beter toegankelijk maken van Informatie voor inwoners, over
ondersteuningsmogelijkheden bij het versterken van hun mentale
weerbaarheid.
Kanttekening college: dit sluit aan bij lopend werk van de gemeente, maar door IAC-voorstel nu extra aandacht voor gerichtere
informatie voor specifieke doelgroepen (moeilijker bereikbaar).
Pilot opzetten met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer
bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers.
Kanttekening college: uitvoering pakken we op samen met de nog
vast te stellen visie op biodiversiteit.
Doel van dit voorstel is dat inwoners snel en goed de weg kunnen
vinden naar hulp en ondersteuning (Wmo, Jeugdhulp én voorliggende voorzieningen). Het voorstel is om dat te bereiken via één
helder, goed toegankelijk loket dat door vrijwilligers wordt bemenst..
Kanttekening college: de ambitie van snelle en correcte toegang
delen we. Een extra loket is daarbij niet onze insteek. Wel gaan
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--

p 39 Adviesrapport
van de IAC

1.12

nog te berekenen
door het college

p 41 Adviesrapport
van de IAC

2.01

150.000

p 41 Adviesrapport
van de IAC

2.02

--

p 66 Adviesrapport
van de IAC

3.06

we meer inzetten op monitoring om goed te kunnen zien waar en
wanneer vrijwilligers kunnen worden ingezet en meegenomen
worden in doorontwikkeling. Is reeds een onderdeel van de doorontwikkeling van Sociaal Team en CJG. Inzet van vrijwilligers
brengt risico met zich mee met betrekking tot de benodigde deskundigheid.

28.

29.

Van wijk naar
buurt - Concept
Austerlitz Zorgt

Afkoppelen regenwater

30.

Belasten ophalen
grofvuil

31.

Afschaffen zomeravondopstelling
recyclingstation

Voorstel is het breed invoeren van het concept ‘dorpsondersteuner’ of ‘buurtassistent’ (het concept van Austerlitz Zorgt) in de wijken van Zeist.
Kanttekening college: initiatieven vanuit de samenleving om het
model van Austerlitz in andere wijken over te nemen ondersteunen we. Voorwaarde is dat het geen extra geld kost.
Bij nieuwbouw wordt sinds de jaren 70 standaard regenpijpen afgekoppeld van het riool, zodat schoon regenwater niet bij het rioolwater terecht komt. Met dit voorstel vraagt de IAC om ook in bestaande situaties dit afkoppelen meer te stimuleren.
Kanttekening college: we gaan bij het opstellen van het nieuwe
gemeentelijke rioleringsplan aan de slag om afkoppelen in bestaande situaties verder te stimuleren. Dit is deels bestaand beleid. we gaan aan de slag en pakken kansen, in samenwerking
met Samen Duurzaam Zeist.
Voorstel is het afschaffen van het gratis ophalen van grofvuil om
zo het zelf wegbrengen naar het Recyclingstation en daarmee het
afvalscheiden te stimuleren. Voor mensen die dat niet willen of
kunnen blijft de mogelijkheid bestaan hun grofvuil te laten ophalen, maar hiervoor wordt een voorrijtarief van 20 euro in rekening
gebracht.
Sinds 2019 is het Recyclingstation in de periode april – september
op de woensdagavonden open. Hier wordt maar heel beperkt gebruik van gemaakt. Het voorstel is daarom is deze service te beeindigen.
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--

p 71 Adviesrapport
van de IAC

3.08

nog te berekenen
door het college

p 73 Adviesrapport
van de IAC

4.01

307.000 euro

p 75 Adviesrapport
van de IAC

4.03

8.000 euro

p 76 Adviesrapport
van de IAC

4.05

32.

33.

34.

Compostactie
schrappen

Minder bladblazen
en minder maaien
van gras en bermen

Verduurzaming
openbare verlichting

Voorgesteld wordt de ‘gratis compost’-actie af te schaffen en de
communicatie over composteren en de workshop composteren in
stand te houden. Ook wordt voorgesteld mensen die minder GFT
aanbieden (en uitkomen met een kleinere groene kliko) te belonen
met een korting op de afvalstoffenheffing.
Kanttekening college: afschaffen compostactie is op korte termijn
(per 2022) uit te voeren. Opbrengst komt ten goede aan afvalstoffenheffing.
Kanttekening college: het tweede idee (korting voor mensen met
minder GFT) wil het college eerst verder uitwerken. Het is eigenlijk
een voorstel voor invoering van DIFTAR (gedifferentieerde tarieven: inwoners betalen minder afvalstoffenheffing als ze minder afval aanbieden). Besluitvorming daarover zal plaatsvinden in een
nieuw op te stellen uitvoeringsplan afval (naar verwachting 2023).
Voorgesteld wordt het groenbeheer (concreet: bladruimen en
grasmaaien) minder intensief te doen, om zo enerzijds kosten te
besparen en anderzijds de natuur/biodiversiteit te bevorderen.
Concreet wordt voorgesteld blad alleen te ruimen waar dit echt
moet en bermen niet 2x per jaar maar 1x per jaar te maaien en te
onderzoeken of gazons ook minder gemaaid kunnen worden.
Kanttekening college: we gaan kijken welke locaties hiervoor geschikt zijn en gaat daar aan de slag. Anders bladruimen of omvorming van gazonbeheer naar bermbeheer.
Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden.
Voorstel is om alle straatlantaarns die aan vervanging toe zijn te
vervangen door LED-verlichting. In de palen kunnen dan ook
luchtvochtigheids- temperatuur- en fijnstofsensoren worden geplaatst, zodat de gemeente tijdig inzicht krijgt in wanneer er gestrooid moet worden.
Kanttekening college: we gaan dit voorstel in een bijgestelde vorm
uitvoeren. De landelijke ontwikkelingen om lantaarnpalen uit te
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nog te berekenen
door het college

p 76 Adviesrapport
van de IAC

4.06

nog te berekenen
door het college

p 77 Adviesrapport
van de IAC

4.07

nog te berekenen
door het college

p 93 Adviesrapport
van de IAC

4.12

breiden met extra functies volgen we nauwlettend. We erkennen
de meerwaarde van datagedreven sturing/beheer in relatie tot
kostenbesparing en zijn graag beschikbaar voor pilotprojecten.

35.

Besparing Dranken Horecawet
(DHW)

36.

Privatiseren in veiligheid

37.

Fietsstraat, auto
te gast

38.

39.

Onkruidbestrijding
samen met bewoners

Wijkgericht werken

Voorstel: minder preventief en repressief toezicht op de horeca.
Meer verantwoordelijkheid bij kroegbazen en ouders van jongeren. Geringe financiële opbrengst, maar met maatschappelijk effect.
Kanttekening college: het beperkt houden van een negatief maatschappelijk effect van minder handhaving, is afhankelijk van bereidwilligheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij horecaondernemers en -bezoekers. Ervaringen uit het verleden leren dat vergroten van betrokkenheid een uitdaging is. Succes is afhankelijk van
de inzet van de betrokkenen. Gemeente kan zich niet geheel onttrekken van maatschappelijke verplichting tot handhaven.
Per gelegenheid bepalen of inzet van een privaat beveiligingsbedrijf wenselijk is boven inzet van politie en boa's. Mogelijk in combinatie met burgerkracht.
Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto ‘gast’ wordt. Meer
comfort voor fietsers.
Kanttekening college: geen financiële opbrengst, geen investeringen.
Onderhoud groen, onkruidbestrijding en schoon houden openbare
ruimte samen met inwoners, ook bedoeld om biodiversiteit te vergroten. Zie ook 2.02 de Wijkgroenmanager.
Kanttekening college: dit vergt investeren in de vorm van ambtelijke capaciteit. Geen financiële opbrengst.
Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme
technologie, zoals een actuele heatmap.
Geen financiële opbrengst, effectiviteit vergoot/maatschappelijke
opbrengst.
Kanttekening college: Een andere werkwijze levert geen financiële
besparing op.
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15000 euro

p 117 Adviesrapport
van de IAC

5.02

25.000 euro

p 123 Adviesrapport
van de IAC

5.06

--

p 125 Adviesrapport
van de IAC

5.08

nog te berekenen
door het college

p 126 Adviesrapport
van de IAC

5.10

--

p 136 Adviesrapport
van de IAC

5.13

40.

41.

42.

Het 'Iedereen
geeft' principe

Sport Stimulans

Grondexploitatie

43.

Wonen OZB /
WOZ

44.

Transformatieproject 3 - Kantoorvilla's Utrechtseweg

Inwoners verleiden om gezamenlijke maatschappelijke initiatieven
te ontplooien, om verbinding in de maatschappij te bevorderen.
Kanttekening college: geen verwachte besparing, investering wellicht nodig. Het initiatief voor burgerparticipatie moet vanuit de samenleving zelf moeten komen. Wij zullen deze impuls faciliteren.

--

p 157 Adviesrapport
van de IAC

Voorstellen van de Inwoners Advies Commissie waarvan de raad heeft besloten ze niet uit te voeren:
Verhogen deelname aan sport onder Zeister bevolking door creeren Zeister sportpas en efficiënte inzet financiële middelen door
de uitbetaling van het jeugdsportfonds in termijnen.
p 47 Adviesrapport
Het college wil dit voorstel niet uitvoeren: met Sjors Sportief heeft
Niet uitvoeren
van de IAC
de gemeente een laagdrempelig aanbod om te sporten. Benchmark met andere gemeenten leert, dat een Sportpas zeer beperkte meerwaarde heeft en hoge kosten kent.
Voorstel is, dat de gemeente actieve grondpolitiek gaat bedrijven.
Zo nodig met (tegen gunstige voorwaarden) geleend geld. Doel:
maatschappelijke opgaven realiseren.
Het college wil het voorstel niet uitvoeren. Actieve grondpolitiek
leidt voor de gemeente Zeist zowel incidenteel als structureel naar
verwachting niet tot een positief financieel saldo. En het leidt tot
veel grotere risico's voor de gemeente Zeist.
Waardestijging onroerende zaken (WOZ) niet meer corrigeren op
het tarief, maar de opbrengsten van de onroerende zaken belasting (OZB) zuiver laten meefluctueren met waardestijging woning.
Het college wil het voorstel niet uitvoeren. Het college wil graag
voor de inwoners/ondernemers een voorspelbare belastingaanslag afgeven. Dan is het beter om te sturen op het ozb-tarief dan
op de WOZ-waarde.
Transformeren van kantoorvilla's naar (zorg)wonen, horeca of
maatschappelijke invulling met een onderlinge groene verbinding.
Het college wil het voorstel niet uitvoeren. Een investering is hiervoor nodig, de financiële opbrengsten zijn onduidelijk. De
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6.04

2.07

Niet uitvoeren

p 86 Adviesrapport
van de IAC

4.09

Niet uitvoeren

p 94 Adviesrapport
van de IAC

4.13

Niet uitvoeren

p 110 Adviesrapport
van de IAC

4.17

suggesties uit het voorstel nemen we mee ter inspiratie voor de
bestaande ruimtelijke aanpak bij de Utrechtseweg.

45.

46.

47.

48.

Omgevingsvergunning

Verhoging WOZ /
OZB

Opnieuw invoeren
hondenbelasting

GFT afval minder
vaak ophalen

Besparen op advieskosten van de rol Welstand van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) door intern het gemeentelijk
'Vergunningen, Toezicht en Handhaving'-beleid beter te monitoren. Dit leidt tot optimalisatie van de dienstverlening, maar waarschijnlijk niet tot een echte besparing.
Het college wil het voorstel niet uitvoeren. Afschaffen van de welstandstoets levert geen besparing op voor de begroting. Toetsing
van de kwaliteit van de leefomgeving valt bovendien weg.
Het controleren en zo nodig verhogen van de WOZ-waarden, zodat een hogere opbrengst wordt verkregen.
Het college wil het voorstel niet uitvoeren. De WOZ-waarde wordt
objectief bepaald door de BghU. De Waarderingskamer houdt
daarop toezicht. Er is geen reden om de WOZ-waarden extra te
controleren. Het college stuurt op het ozb-tarief en doet waar nodig voorstellen om de ozb-opbrengst extra te verhogen door dat
tarief aan te passen.
Voorstel was het opnieuw invoeren van hondenbelasting.
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kadernota een
motie ingediend met de vraag aan het college goed te kijken naar
mogelijkheden die voorkomen dat de hondenbelasting opnieuw
moet worden ingevoerd. Het college concludeert in haar voorstel
voor de begroting 2022, dat herinvoering van de hondenbelasting
niet nodig is.
Het GFT-afval in de zomermaanden niet meer wekelijks, maar
tweewekelijks op te halen. En in de overige maanden niet meer
tweewekelijks, maar vierwekelijks. Huisvuilwagens hoeven dan
minder te rijden en dat bespaart kosten. GFT staat voor GroenteFruit- en Tuinafval.
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Niet uitvoeren

p 113 Adviesrapport
van de IAC

4.18

Niet uitvoeren

p 155 Adviesrapport
van de IAC

6.03

Niet uitvoeren

p 93 en 117 Adviesrapport van de IAC

4.11 en 5.03

niet uitvoeren

p 74 en p.75 Adviesrapport van de IAC

4.02 en 4.04

Kanttekening college: naar aanleiding van dit voorstel van de IAC
wil college ook kijken of er een flexibelere GFT-inzameling kan komen: vraag- en aanbodafhankelijk.
Kanttekening college: we kunnen het verlagen van de frequentie
van het ophalen van GFT in de zomer, uitwerken. We willen de
verlaging of mogelijke intensivering in de overige maanden, eerst
nader uitwerken.

49.

Wonen WOZ /
OZB

50.

Dekking structureel tekort door te
lage rijksbijdrage
op sociaal domein

51.

Sociaal Domein

Een onderzoek opzetten naar het gewenste peil van het ozb-tarief
om de gemeentelijke taken en voorzieningen te kunnen bekostigen. Hierbij gaat het er vooral om dat er een onderscheid gemaakt
wordt tussen tekorten die zijn ontstaan door (nieuwe) taken vanuit
het Rijk die onvoldoende zijn bekostigd, en eventuele tekorten op
taken en voorzieningen die al langere tijd onderdeel zijn van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren. Een onderzoek naar
het gewenste ozb-tarief is niet goed mogelijk. Ozb is één van de
algemene dekkingsmiddelen op de begroting zonder een directe
relatie met één of meer producten.
Kanttekening: In plaats daarvan kunnen we een begrotingsbenchmark laten uitvoeren van 10k.
De aanbeveling tot: 1. een realistische begroting van de uitgaven
in het sociaal domein,2. voor deze uitgaven het rijk aansprakelijk
te stellen, 3. deze vordering in de meerjarenbegroting op te nemen, 4. gezamenlijk met andere gemeenten en platformen op te
trekken in de discussie met het rijk.Het college stelt voor dit niet uit
te voeren: Het college blijft onverminderd inzetten op realistisch
begroten en het gebruiken van alle bestuurlijke lijnen richting VNG
en rijk. Preventief toezicht vindt het college geen aanlokkelijk perspectief, we blijven binnen de kaders van het provinciaal toezicht
en de wettelijke vereisten.
Voor meer sturing op het sociaal domein wordt voorgesteld om
een directeur voor het sociaal domein in dienst te nemen.
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niet uitvoeren

p 25 Adviesrapport
van de IAC

1.03

niet uitvoeren

p 26 Adviesrapport
van de IAC

1.04

niet uitvoeren

p 28 Adviesrapport
van de IAC

1.06

Het college stelt voor dit niet uit te voeren: de hoge kosten in het
sociaal domein komen door externe factoren (o.a. vergrijzing).
Een andere directeur heeft daar geen invloed op en is daar niet
het antwoord op. We zijn in control en doen de goede dingen,
maar dat leidt nu nog niet tot resultaten.

52.

Centrum en ontmoeten

53.

App om vraag en
aanbod van vrijwilligerswerk te
matchen

54.

Combineren culturele faciliteiten in
het centrum

Leg alles dat wordt ontwikkeld langs de lat van de algehele (te
ontwikkelen) visie op het hele centrumgebied (hiervoor wordt in
het IAC voorstel een voorzet gegeven). Alle ontwikkelingen moeten gaan passen in een centrumgebied dat samenhangend, gezellig, groen, et cetera, is.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren. Het voorstel is te breed
en vergaand. Het uitwerken en realiseren van deze brede ambities
vraagt hoge investeringen. Het college besluit op basis van dit
voorstel geen nieuwe acties te ondernemen. Bovendien doorkruist
het de activiteiten die reeds in gang zijn gezet. Het vraagt om een
forse investering.
Een app ontwikkelen om vraag en aanbod betreffende vrijwilligerswerk in de regio aan elkaar te verbinden.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren: we hebben een goed
werkende vrijwilligerscentrale met sterk netwerk. Een app van de
gemeente voegt hier niets aan toe.
Een multicultureel centrum oprichten in het centrum van Zeist.
Hier hebben culturele partners een gezamenlijk onderkomen, dat
bijdraagt aan een bruisend centrum. Schaalvoordelen en efficiencyvoordelen kunnen volgens inschatting van de IAC leiden tot een
uiteindelijke kostenbesparing van € 750.000,-. In dit voorstel wordt
één van de ambities uit voorstel 1.11 (Centrum en ontmoeten) verder uitgewerkt.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren: het voorstel is te breed
en vergaand. Het uitwerken en realiseren van deze brede ambities
vraagt hoge investeringen. Het college besluit op basis van dit
voorstel geen nieuwe acties te ondernemen. Bovendien doorkruist
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niet uitvoeren

p 35 Adviesrapport
van de IAC

1.11

niet uitvoeren

p 44 Adviesrapport
van de IAC

2.03

niet uitvoeren

p 44 Adviesrapport
van de IAC

2.04

het de activiteiten die reeds in gang zijn gezet. Het vraagt om een
forse investering.

55.

56.

Mobiliteit centrum
en Slotlaan

Sport betrokkenheid

57.

Zeist On Air!
(jongerenfestival)

58.

Wonen: ouderen
helpen door te
stromen

Met verschillende belanghebbenden ideeën uitwerken om de Slotlaan verder autoluw te maken - samen met een onafhankelijke
verkeerskundige.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren: gezien de eerdere en
recente besluitvorming door de raad, besluit het college op basis
van dit voorstel geen nieuwe acties te ondernemen. De nu ingezette werkzaamheden aan de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in het centrum worden nu eerst afgerond.
Door gebruik te maken van de inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen en accommodaties kan de subsidie aan Sportief Zeist
(buurtsportcoaches) verlaagd worden.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren: de financiering van
buurtsportcoaches vindt plaats met cofinanciering vanuit het Rijk
en aanvullende inzet vanuit de samenleving. Financiële besparing
is beperkt, ten opzichte van het verlies aan maatschappelijke activiteiten van Sportief Zeist.
Jongeren in Zeist ondersteunen bij het opzetten van een festival
(en het werven van de middelen). De opbrengst van het festival
komt ten goede aan projecten voor jongeren in Zeist (aangewezen
door jongerenraad).
Het college stelt voor dit niet uit te voeren: het is niet aan de gemeente om vergaand te participeren in het organiseren van festivals. Kosten die voortvloeiend uit dergelijke activiteiten kunnen
niet worden verhaald op de organisatoren. Mooi initiatief, maar het
is niet de core business van de gemeente. Uit ervaring blijkt dat er
in praktijk altijd geld bij moet van gemeenten.
Ouderen faciliteren om door te stromen naar een meer passende
toekomstbestendige woning, zodat er meer gezinswoningen vrij
komen
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niet uitvoeren

p 45 Adviesrapport
van de IAC

2.05

niet uitvoeren

p 46 Adviesrapport
van de IAC

2.06

niet uitvoeren

p 58 Adviesrapport
van de IAC

3.03

niet uitvoeren

p 81 Adviesrapport
van de IAC

4.08

Het college stelt voor dit niet uit te voeren: we gaan als gemeente
geen grond aankopen.

59.

60.

Wegafsluitingen
door paaltjes

Own your future
(maatjesproject)

61

Verhogen parkeertarieven

62

Structurele tekorten binnensport

63

Subsidie Samen
Oplopen

64

Samenwerking
huisartsen

65

Contactpersoon
gemeente - huisartsen

66

Verkeerstellingen
en parkeerdata

Vaker wegen afsluiten voor autoverkeer, door middel van het
plaatsen van paaltjes.
Het college stelt voor dit niet uit te voeren. Geen financiële opbrengst, geen investeringen. In de regel plaatsen we geen paaltjes, als dit niet nodig is. Op een enkele locatie is het plaatsen van
paaltjes wél nodig.
Maatjesproject om volwassenen en jongeren te matchen via een
app, waarna jongeren advies krijgen over een carrierekeuze
Het college stelt voor dit niet uit te voeren: geen taak voor de gemeente.

niet uitvoeren

p 126 Adviesrapport
van de IAC

5.09

niet uitvoeren

p 135 Adviesrapport
van de IAC

5.12

Aanvullende voorstellen waarvan de gemeenteraad heeft besloten ze uit te voeren:
10% verhoging van parkeertarieven op straat en in parkeergarages.
187.000 start 2023
P 11 kadernota
Structurele tekorten binnensport (voor verbeteringen en duurzaamheid) vooralsnog niet oplossen.
Vooralsnog geen voortzetting van extra subsidie voor Samen Oplopen.
Vooralsnog geen continuering van samenwerking consulenten Sociaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin, met huisartsen.
Vooralsnog geen extra geld om het O&I netwerk (Organisatie en
Infrastructuur met o.a. huisartsen en fysiotherapeuten) verder te
laten groeien.
Vooralsnog geen extra geld voor verkeerstellingen en parkeerdata.

15

2.1.3-55

185.000

P 12 kadernota

2.1.5-1

150.000

P 12 kadernota

2.1.5-2

100.000 v.a. 2023

P 13 kadernota

2.1.5-3

60.000 v.a. 2023

P 13 kadernota

2.1.5-4

30.000

P 13 kadernota

2.1.5-5

67

68

69

Laadpalen elektrische auto’s
Biodiversiteit

Economie

Vooralsnog geen extra geld voor innovatie of aanleggen van extra
laadpleinen.

45.000

P 14 kadernota

2.1.5-6

Vooralsnog geen geld voor uitvoering van de beheersvisie biodiversiteit.

30.000

P 14 kadernota

2.1.5-7

100.000

P 14 kadernota

2.1.5-8

Pag 16 kadernota

2.2.3

P 20 kadernota

2.3-F

P 20 kadernota

2.3-G

Vooralsnog geen extra inzet op economie na afloop van Economisch Kompas. Die extra inzet was gericht op:
- een aantrekkelijk centrum van Zeist
- stimuleren van innovatie en gezond stedelijk leven
- vernieuwing werklocaties
- kwalitatieve versterking recreatie & toerisme

70

Onroerendzaakbelasting (OZB)
verhoging

3 jaar lang 3% verhoging OZB boven inflatie.

71

Stijging rioolheffing (rioolrecht)

Verwachte stijging rioolheffing (rioolrecht) in 2022 met 4,4% boven
inflatie.

72

Stijging afvalstoffenheffing

73

Besparing personeelslasten door
chatbot

Een chatbot is een geautomatiseerde manier van het beantwoorden van eenvoudige, gestandaardiseerde vragen, via de website.

65.000

P 41 kadernota

2.3.16

74

Beperking openingstijden balie
Burgerzaken

Balie Burgerzaken is minder vaak open, mogelijkheden voor digitaal regelen van zaken, wordt vergroot.

135.000

P 40 kadernota

2.3-13

75

Afschaffen Sportverkiezing

Afschaffing sportverkiezing Zeister sportsterren.

10.000

P 41 kadernota

2.3-19

76

Minder geld voor
sportevenementen

Halvering budget voor financiering sportevenementen.

5.000

P 42 kadernota

2.3-20

1.250.000 (2025)

Verwachte stijging van afvalstoffenheffing in 2022 met ongeveer
8%.
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Kosten rioolbeheer
doorberekend in rioolheffing
Kosten afvalinzameling doorberekend in
afvalstoffenheffing

77
78

Minder geld voor
bibliotheek en
Kunstenhuis
Minder geld voor
jeugdhulp

79

Minder geld voor
HALT

80

Digitalisering aanvraag parkeervergunningen

81

82
83

Herverdeling participatiebudget

Minder geld voor
subsidies in het
sociaal domein
Minder geld voor
Santé en stichting
Mee

Stimuleren van optimalisatie in het management en de uitvoering
van inzet en samenwerking.

250.000

P 42 kadernota

2.3-21

500.000 (2022)
750.000 (2023 e.v.)

P 44 kadernota

2.3-30

12.000

P 46 kadernota

2.3-36

10.000

P 47 kadernota

2.3-40

200.000

P 47 kadernota

2.3-41

Er komt 300.000 euro minder beschikbaar voor subsidies in het
sociaal domein (hulp en ondersteuning).

300.000

P 47 kadernota

2.3-42

Besparing door bundeling van krachten en efficiencyverhoging.

54.000

P 48 kadernota

2.3-43

Minder geld voor het onderdeel jeugd van het sociaal domein.
Halvering budget voor HALT. HALT werkt aan het voorkomen en
bestraffen van jeugdcriminaliteit.
Digitalisering van parkeervergunningen en uitvoering ervan door
Parkeerservice.
De Regionale Dienst voor Werk en Inkomen zet namens meerdere gemeenten het participatiebudget in voor het aan het werk
helpen van mensen die een uitkering hebben.
Zeist levert een relatief grote bijdrage aan het participatiebudget.
Door herverdeling kan max 10% worden bespaard.
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