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Openbare besluitenlijst collegevergadering 23-06-2020 
 

Zaaknummer: ZS 102678 

Vergaderdatum: 23-06-2020 

Aanvang: 13.30 

Lokatie: kamer burgemeester 

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 Actie Portefeuillehouder 

1.  ZS 98782 Vaststellen besluitenlijst 
collegevergadering 16-

06-2020 

Conform 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 mr. S.C.C.M. Potters 



Besluitenlijst collegevergadering gemeente De Bilt 23-06-2020 

 2 van 5 

2.  ZS 92613 Bestuursconvenant 

samenwerking U10-
gemeenten 

Anders 

1.    Het “Bestuursconvenant 
samenwerking U10 gemeenten” met 

uitzondering van artikel 18 vast te 
stellen, waarmee afspraken worden 

vastgelegd op het gebied van : 

a.    doel, prioritering en reikwijdte 
van de samenwerking; 

b.    rollen, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de diverse 

gremia; 

c.    de betrokkenheid van colleges, 
raden; 

d.    toetreding, wijziging en 
uittreding; 

e.    financiering, begroting, 
jaarverslag en jaarrekening. 

V.v.w. artikel 18 Het college kan zich 

niet vinden in een uittreed regeling 
van 5 jaar. Dit past niet in het beeld 

van een lichte netwerksamenwerking. 
Portefeuillehouder heeft mandaat 

reactiebrief vast te stellen waarin dit 

standpunt wordt toegelicht. 
In reactiebrief tevens aandacht voor 

eerder ingebrachte opvatting dat om 
als college daadwerkelijk invulling te 

kunnen geven aan een goede 
betrokkenheid van de eigen 

gemeenteraad dat dit vereist dat 

documenten en voorstellen tijdig aan 
de gemeenten worden voorgelegd. 

Ook verwacht het college een 
pro/actieve houding vanuit U10 in het 

informeren en betrekken van de 

gemeenteraden. 

Reactiebrief in 

afstemming met 
portefeuillehouder 

opstellen. 
Raadsmededeling in 

afstemming met 

portefeuillehouder 
aanpassen. 

mr. S.C.C.M. Potters 
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nummer 

Onderwerp Collegebesluit Actie Portefeuillehouder 

2. De raad daarover te informeren via 

een aangepaste mededeling. 

3.  ZS 93569 Woningbouw achter 

Jachtlaan 2 t/m 14 
Bilthoven 

Conform 

In te stemmen met 
1.    Ruimtelijke randvoorwaarden 

achter Jachtlaan 2 t/m 14 te 

Bilthoven 
2.    Het aangaan van twee 

anterieure overeenkomsten in 
samenhang met dit plan Jachtlaan 

Bilthoven 

 J.A.E. Landwehr 

4.  ZS 84415 Nieuwe 

inwerkingtredingsdatum 

Omgevingswet 

Conform met aanpassingen 

1. De gepresenteerde lijn nogmaals 

te bekrachten: het voortvarend 
blijven inzetten op de implementatie 

van de Omgevingswet, met het oog 
op dienstverlening aan onze inwoners 

2. De raad hierover te informeren 

middels bijgevoegde 
raadsmededeling. 

Raadsmededling 

aanpassen in 

afstemming met 
portefeuillehouder. 

J.A.E. Landwehr 

5.  ZS 82547 Inspraakprocedure, 
participatietraject en 

raadsmededeling 
ontwikkelperspectief 

Schapenweide 

Aangehouden Gewijzigd voorstel in 
afstemming met 

portefeuillehouder 
agenderen voor een 

volgende vergadering. 

 

J.A.E. Landwehr 
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6.  ZS 93238 Reiniging en inspectie 

riool 

Conform met aanpassingen 

1.    Kennisnemen van het resultaat 
van de openbare Europese 

aanbesteding voor de reiniging en 

inspectie van het riool. 
2.    In te stemmen met voorlopige- 

en definitieve opdrachtverstrekking 
de economisch meest voordelige 

inschrijver.  

in collegevoorstel 

argument opnemen 
dat voordeel ten 

gunste komt van de 

rioolrechten. 

drs. A.E. 

Brommersma 

7.  ZS 98585 Resolutie Norm voor 

Opdrachtgeverschap 

Sociaal Domein 

Conform 

1. In te stemmen met de 

Resolutie Norm voor 

Opdrachtgeverschap. 

 

 mr. M.C.T. Bakker-

Smit 

drs. A.E. 
Brommersma 

8.  ZS 
101026 

Vergadering BghU op 
25-06-2020 

Conform 
De te leveren inbreng in het AB BghU 

is bestuurlijk afgestemd. 

 drs. D.M.P.G. 
Smolenaers 

9.  ZS 59440 MJOP 2020 t/m 2024 Conform met aanpassingen 

1.    Het 
meerjarenonderhoudsprogramma 

2020 t/n 2024 vast te stellen. 

2.    de raad via bijgevoegde 
raadsmededeling te informeren 

Raadsmededeling 

aanpassen in 
afstemming met 

portefeuillehouder. 

drs. D.M.P.G. 

Smolenaers 

10.  ZS 93404 Agenda AB GGDrU Conform 
De te leveren inbreng in de 

vergadering van de verbonden partij 
bestuurlijk af te stemmen. 

 mr. M.C.T. Bakker-
Smit 
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11.  ZS 90864 Zienswijze begroting 

2021 GGDrU en 
jaarrekening 2019 

GGDrU. 

Conform met aanpassingen 

1. In te stemmen met bijgesloten 

zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2021 en de 

jaarrekening 2019 GGDrU; 

2. Kennis te nemen van de 

jaarrekening 2019 GGDrU; 

3. In te stemmen met de 

bijgesloten raadsmededeling. 

 

Afgesproken dat 

portefeuillehouder op 
basis van bespreking 

in AB vergadering op 

24 juni a.s. bepaald of 
zienswijze en 

raadsmededeling 
aangepast dienen te 

worden. 
Waarbij met name de 

vraag beantwoord 

moet worden of 
besluitvorming past 

binnen mandaat 
college. 

 

mr. M.C.T. Bakker-

Smit 

12.  ZS 63151 aanwijzen trouwlocatie Conform 

1. Akkoord te gaan met het 

aanwijzen als nieuwe trouwlocatie: 
De Kapel, Berg en Bosch, Prof. 

Bronkhorstlaan, 3723 MB Bilthoven 
2. De raad te informeren middels 

bijgevoegde mededeling. 

 mr. M.C.T. Bakker-

Smit 

 


