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Besluitenlijst collegevergadering 15-12-2020 
 

Zaaknummer: ZS 172270 

Vergaderdatum: 15-12-2020 

Aanvang: 13.30 

Lokatie: digitaal 

Voorzitter: S.C.C.M. Potters 

Aanwezig: mr. S.C.C.M. Potters (burgemeester) 
J.A.E. Landwehr (wethouder) 

drs. A.E. Brommersma (wethouder) 
drs. D.M.P.G. Smolenaers (wethouder) 

mr. M.C.T. Bakker-Smit (wethouder) 
R. van Netten (secretaris) 

Afwezig: - 

Gasten:  

 

 

Agenda-
punt 

Zaak-
nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

1.  ZS 170545 Vaststellen besluitenlijst 
collegevergadering 08-12-2020 

Conform 
Besluitenlijst collegevergadering 08-12-2020 vast te stellen 

mr. S.C.C.M. Potters 

2.  ZS 171086 Voortgang termijnagenda 
bestuurlijke besluitvorming 

Conform met aanpassingen 
Bijgaande actualisatie van de Termijnagenda uit te brengen aan de 

raad (wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel of met 

doorhaling gemarkeerd). 

mr. S.C.C.M. Potters 
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Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

3.  ZS 166038 Stap vooruit in tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken (TPO) 

Conform 

1. In te stemmen met het voorstel om 80% van de organisatie te 

voorzien van mobiele apparatuur, te weten smartphone en 

laptop/tablet en daarbij behorende docking station, muis en 

toetsenbord. 

2. In te stemmen met het voorstel om MS365 over de hele 

organisatie uit te rollen in 2021. 

3. In te stemmen met het voorstel om de apparatuur via de RID in 

te kopen en zodoende met hen een leaseconstructie op te 

stellen. 

 

mr. S.C.C.M. Potters 

4.  ZS 170095 Uitbreiding wandelnetwerk 
Utrecht-Oost 

Conform 
1.1 Deelname aan uitbreiding wandelnetwerk Utrecht-Oost. 

2.1 De heer J.A.E. Landwehr te machtigen de bij dit project behorende 
overeenkomst te tekenen. 

3.1 De raad middels bijgaande raadsmededeling te informeren over 

uw besluit. 

J.A.E. Landwehr 

5.  ZS 170044 Raadsmededeling informatiebrief 

U10 voortgang REP 

Conform 

De raad via bijgevoegde raadsmededeling te informeren 
 

J.A.E. Landwehr 

6.  ZS 170033 Aanpak herijking en actualisatie 
GVVP De Bilt (2012-2020) 

Conform 
De aanpak herijking en actualisatie GVVP (2012-2020) ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad 

J.A.E. Landwehr 
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7.  ZS 168247 Deelname Recreatie om de Stad 

2021-2023 

Conform 

1. Deelname aan Recreatie om de Stad voor de periode 2021-2023 

toe te zeggen. 

2. De heer J.A.E. Landwehr te machtigen namens de gemeente de 

beheerovereenkomst te tekenen. 

3. De raad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling. 

 

J.A.E. Landwehr 

8.  ZS 165409 Verzoek principe-uitspraak 
Dorpsweg 47 Maartensdijk 

Conform 
Een positieve grondhouding onder voorwaarden in te nemen ten 

aanzien van het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een agrarisch 

hulpbedrijf en hoveniersbedrijf, Dorpsweg 47 Maartensdijk. 
 

J.A.E. Landwehr 

9.  ZS 49231 Verklaring geen bedenkingen 
zonnepark Maartensdijk 

Conform 

1. De raad verzoeken om een (ontwerp) verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning in afwijking van de ruimtelijke regels 

voor het realiseren van een zonnepark, Koningin Wilhelminaweg 

te Maartensdijk. 

2. De bijgaande ontwerp-omgevingsvergunning vast te stellen. 

 

drs. A.E. Brommersma 

10.  ZS 168496 Raadsmededeling opbrengsten 

inwonersbijeenkomsten 
duurzame elektriciteitsopwekking 

Conform met aanpassingen 

De raad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling. 

drs. A.E. Brommersma 

11.  ZS 168494 Toezegging inzake werksetting 
via Biga Groep 

Conform 
De raad te informeren over afdoening toezegging 'werksetting via 

Biga' via de bijgevoegde raadsmededeling. 
 

drs. A.E. Brommersma 
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12.  ZS 168419 Rapport Sociaal Domein 

waarstaatjegemeente 

Conform met aanpassingen 

De raad informeren via bijgaande raadsmededeling. 
 

drs. A.E. Brommersma 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

13.  ZS 165393 Verordening maatschappelijke 
ondersteuning De Bilt 2021 

Conform 
Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de raad. 

 

drs. A.E. Brommersma 

14.  ZS 168184 Algemene voorziening was- en 
strijkservice door HoiServices 

Conform met aanpassingen 

1. In afwijking van het aanbestedingsbeleid de opdracht 

enkelvoudig onderhands aan te besteden. 

2. De overeenkomst 'Overeenkomst leveren algemene voorziening 

was- en strijkservice' aan te gaan. 

 

drs. A.E. Brommersma 

15.  ZS 168581 Corona middelen Conform 

1) Kennis te nemen van de door corona ontstane kosten of 

verplichtingen van 2 juni tot en met 31 december in het bijgevoegde 
Excel (€ 601.497 ) ten laste van de exploitatie. 

2) De invulling hiervan toe te lichten in de jaarstukken onder 
verwijzing naar de extra corona middelen in de septembercirculaire 

2020 (n.a.v. het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden van 

28 mei en aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden 
van 31 augustus ). 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 
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16.  ZS 168189 Algemeen accountantsprotocol 

financiële 
productieverantwoording Wmo 

en Jeugdwet 2020 

Conform 

1. In te stemmen met de toepassing van het actuele landelijk 
accountants controleprotocol Wmo en Jeugdwet; 

2. In te stemmen met de volgende aanvulling: 

• A. Bij een productieverantwoording van een zorgaanbieder van 

€ 80.000 of meer op totaalniveau wordt een controleverklaring 

van een onafhankelijk accountant (zie bijlage II van het 

protocol) verwacht conform het landelijk controleprotocol; Deze 

aanvulling ook voor de jaren na 2020 totdat dit met een 

toekomstig collegevoorstel wordt gewijzigd. 

• B. Bij een productieverantwoording van een zorgaanbieder 

onder de € 80.000 kan volstaan worden met een 

bestuursverklaring, specifiek voor de gemeente De Bilt, welke 

voldoet aan dezelfde verantwoordingsdeadline als de 

controleverklaring. Deze aanvulling ook voor de jaren na 2020 

totdat dit met een toekomstig collegevoorstel wordt gewijzigd. 

 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

drs. A.E. Brommersma 
mr. M.C.T. Bakker-Smit 

17.  ZS 165971 Inzet extern ingehuurde subsidie 

coördinator 

Conform 

1. Kennis te nemen van de evaluatie over de inzet van een (extern 

ingehuurde) subsidie coördinator; 

2. In te stemmen met het in afwijking van het aanbestedingsbeleid 

enkelvoudig onderhands verlengen van de inzet van de extern 

ingehuurde subsidie coördinator voor de duur van maximaal 1 

jaar. 

 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

18.  ZS 158584 Ruimtelijke randvoorwaarden en 
grex Nobelkwartier 

Conform met aanpassingen 
Aan de raad voor te stellen de ruimtelijke randvoorwaarden en de 

grondexploitatie voor Nobelkwartier en de Marie Curieweg 1 vast te 
stellen. 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 
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19.  ZS 156269 Raadsvoorstel geheimhouding 

grondexploitatie Nobelkwartier en 
kosten sporthal 

Conform 

1. Geheimhouding op te leggen conform artikel 25 lid 2 van de 

gemeentewet ten aanzien van de bijlagen "grondexploitatie 

Nobelkwartier en Marie Curieweg 1" en "kostenraming sporthal 

de Bilt" en deze geheimhouding pas op te heffen na de feitelijke 

realisatie van de plannen op de beide deellocaties en 

aanbesteding van de bouw sporthal. 

2. Aan de raad voor te stellen akkoord te gaan met 

geheimhouding van bovengenoemde bijlagen. 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

20.  ZS 171581 Kwijtschelden leges geannuleerde 

evenementen door COVID-19 

Conform 

In te stemmen met het niet opleggen van de legesaanslag voor in 
2020 aangevraagde danwel verleende vergunningen voor 

evenementen die als gevolg van COVID-19 zijn geannuleerd en 

opgenomen in bijgevoegd overzicht. 
 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

21.  ZS 165657 Verordening Jeugdhulp De Bilt 
2021 

Conform 
Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de raad. 

 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

22.  ZS 165391 Dienstverleningsovereenkomst 

MENS De Bilt 

Conform 

1.    Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met MENS De Bilt 

voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van het 
Sociaal Team, Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin; 

2. Via bijgaande mededeling de raad te informeren.  

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

drs. A.E. Brommersma 
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23.  ZS 161653 Regionaal Programma Educatie 

2021-2024 

Conform 

1. Het Regionaal Programma Educatie 2021-2024 vast te stellen; 

2. Ter bekrachtiging het addendum op het bestuurlijk convenant te 

ondertekenen; 

3. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

24.  ZS 154123 Nieuwbouw sporthal De Bilt Conform 
Het bijgevoegde voorstel voor een krediet van 5,5 miljoen euro aan de 

raad voor te leggen. 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

 


