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Besluitenlijst collegevergadering 20-10-2020 
 

Zaaknummer: ZS 153114 

Vergaderdatum: 20-10-2020 

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) 
mr. M.C.T. Bakker-Smit (wethouder) 

R. van Netten (secretaris) 

Afwezig: drs. D.M.P.G. Smolenaers (wethouder) 

Gasten:  

 
 

Agenda-

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

1.  ZS 152476 Vaststellen besluitenlijst 

collegevergadering 13-10-2020 

Conform met aanpassingen 

Besluitenlijst collegevergadering 13-10-2020 vast te stellen 

mr. S.C.C.M. Potters 

2.  ZS 151991 Ledenraadpleging CAO 2021 Conform 

1. In te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota voor de 
komende cao onderhandelingen 

2. De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college een 

elektronisch stem uit te brengen 

mr. S.C.C.M. Potters 
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Agenda-

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

3.  ZS 152468 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 

4.  ZS 151651 Verlenging maximale looptijd 

contract website 

Conform 

Akkoord te gaan om af te wijken van de aanbestedingsverplichting 

en de samenwerkingsovereenkomst met OpenGemeenten voor het 
beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de website 

www.debilt.nl te verlengen met maximale looptijd van 4 jaar. 

mr. S.C.C.M. Potters 

5.  ZS 150030 Uitbreiding terras De Holle Bilt 6, 

De Bilt 

Conform 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.12, lid 1 onder a sub 3, en 
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in 

samenhang met het bepaalde in artikel 6.5 van het Besluit 

omgevingsrecht, alsmede het bepaalde in de 'Lijst van categorieën 
van gevallen waarin de verklaring van geen bedenkingen, als 

bedoeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, niet is 
vereist´: 

1. de bijgaande ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 

geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het in 

gebruik nemen van een terras bij het koetshuis/paviljoen aan 

De Holle Bilt 6 in De Bilt; 

2. de beslissing over het afgeven van de (definitieve) verklaring 

van geen bedenkingen te delegeren aan het college van 

burgemeester en wethouders 

 

J.A.E. Landwehr 

6.  ZS 149703 Bestemmingsplan Prof. Dr. T.M.C. 

Asserweg 

Conform 

Het bestemmingsplan “Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt” ter 

vaststelling aan de raad aan te bieden. 

J.A.E. Landwehr 
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punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

7.  ZS 149690 Zienswijze van het college van 

gemeente De Bilt op de 
Provinciale Omgevingsvisie en -

verordening 

Conform 

1. Voornemen met de bijgevoegde zienswijze op de ontwerp 

omgevingsvisie en - verordening in te stemmen en dit 

voornemen voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan 

de raad via bijgaande mededeling met voorhangprocedure. 

2. Het voorgenomen besluit bedoeld onder 1, onder het 

voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de 

raad, te beschouwen als definitief besluit na de 

raadsvergadering van 29 oktober 2020. 

 

J.A.E. Landwehr 

8.  ZS 143946 Formulering conceptadvies over 
aanvraag nieuwbouw 

Ambachtstraat 2-4 

Conform 

1. Bijgaand conceptadvies aan het bevoegd gezag via de 

voorhangprocedure voor wensen en bedenkingen voor te 

leggen aan de raad. 

2. Het conceptadvies na de raadsvergadering van 29 oktober 

2020 om te zetten naar een definitief advies. 

J.A.E. Landwehr 
mr. M.C.T. Bakker-Smit 

9.  ZS 151685 Treasurystatuut 2020 Conform met aanpassingen 

1. in te stemmen met het treasurystatuut 2020 

2. Het treasurystatuut 2020 ter vaststelling aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 

 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

10.  ZS 149142 Toestemming verlenen 

doorverkoop kavel Larenstein 

Conform 

Toestemming te verlenen aan eigenaar van perceel De Bilt, sectie F, 
nummer 5605 om een gedeelte van het perceel van 1,791 m2 te 

verkopen. 
 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 
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punt 

Zaak-
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Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

11.  ZS 149289 Verdeelsleutel lumpsum subsidie 

2019 SVMN 

Conform 

1.             Bij de berekening van de bijdrage per gemeente binnen 
ZOU aan het definitief subsidie 2019 en 2020 uit te gaan van: 

a.      P x q als het gaat om justitiële maatregelen SAVE en VT 18- 

en SAVE begeleiding zonder maatregel conform eerdere 
besluitvorming. 

b.      Als verdeelsleutel bij de verrekening van het lumpsum bedrag 
2019 en 2020 uit te gaan van de verdeelsleutel op basis van het 

inwoneraantal.  

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

12.  ZS 151948 raadsmededeling kwijtschelding 

huur sportverenigingen 

Conform 

De raad te informeren over de kwijtschelding huur 

sportverenigingen middels bijgaande raadsmededeling. 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

13.  ZS 151846 Schriftelijke vragen “afhandeling 

toelage affaire Belastingdienst”. 

Conform met aanpassingen 

De vragen te beantwoorden door middel van bijgaande brief. 
 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

14.  ZS 152807 Raadsbrief ontwikkelingen SVMN Conform 
In te stemmen met bijgesloten raadsbrief ontwikkelingen SVMN. 

 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

 


