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Besluitenlijst collegevergadering 30-06-2020 
 

Zaaknummer: ZS 109375 

Vergaderdatum: 30-06-2020 

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:  
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Agenda-punt Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder Openbaarheid 

1.  ZS 
105520 

Vaststellen 
besluitenlijst 

collegevergadering 
23-06-2020 

Conform met 
aanpassingen 

T.a.v. agendapunt 11± 7 
Locatiestudie volkstuinen 

Leyenseweg: reservelocatie 

betreft de locatie 
Voorveldsepolder. En niet 

Jagtlust. 
T.a.v. rondvraag: Toevoegen 

bij Mozartlaan 8: inzake 
motie vreemd 

Voor het overige wordt de 

besluitenlijst ongewijzigd 
vast te stellen. 

mr. S.C.C.M. Potters openbaar 

2.  ZS 

102994 

Vergadering op 6 juli 

2020 van Algemeen 
Bestuur VRU 

Conform 

De te leveren inbreng in de 
vergadering van de 

verbonden partij is 
afgestemd. 

mr. S.C.C.M. Potters openbaar 

3.  ZS 84988 Raadsmededeling 

arbitrage 
onderdoorgang 

Leijenseweg 

Conform 

1. In te stemmen met 

het informeren van de 

raad via bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

J.A.E. Landwehr openbaar 

4.  ZS 

106174 

Omgevingsvergunning 

C. de Haasweg 6 te 
Bilthoven 

Conform 

Na vaststelling door de raad 
van het bestemmingsplan 

“Bedrijvenpark Larenstein, 1e 

herziening” en na 
kennisneming van de 

bijgevoegde 
zienswijzenrapportage de 

J.A.E. Landwehr openbaar 
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omgevingsvergunning voor 

het perceel C. de Haasweg 6 
te verlenen waarbij verder 

vervolg wordt gegeven aan 

de coördinatieprocedure.  

5.  ZS 

105449 

Brief inzake route lijn 

77 

Aangehouden J.A.E. Landwehr openbaar 

6.  ZS 93079 Aanleg snelfietsroute Conform 
1.   de 

Samenwerkingsovereenkomst 
betreffende de aanleg van de 

Snelfietsroute Utrecht - 

Amersfoort ‘De Stijl’ (hierna: 
de SOK) aan te gaan; 

2.   de 
Realisatieovereenkomst 

Regelende de aanleg van 

Snelfietsroute Utrecht - 
Amersfoort trajectdelen De 

Bilt Soest en Amersfoort 
(hierna: de ROK) aan te 

gaan; 
3.   dat de provincie Utrecht 

de aanbestedende dienst zal 

zijn bij de gezamenlijke 
opdrachtverlening voor de 

aanleg van de snelfietsroute 
en daarbij het 

aanbestedingsbeleid van de 

Provincie zal volgen; 
4.   mandaat te verlenen aan 

het college van gedeputeerde 
staten en volmacht en 

machtiging aan de 

commissaris van de koning 
van de provincie Utrecht voor 

J.A.E. Landwehr openbaar 
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alle noodzakelijke 

(rechts)handelingen voor het 
aanbesteden van het Werk 

zoals omschreven in de ROK 

en voor het aanvragen van 
de daarvoor benodigde 

vergunningen, ontheffingen, 
toestemmingen en 

verkeersbesluiten; 

5.   ermee in te stemmen dat 
ten aanzien van het 

mandaat, volmacht en 
machtiging de bij de 

provincie Utrecht geldende 
regeling wordt toegepast 

voor ondermandaat, 

volmacht en machtiging aan 
personen werkzaam onder 

verantwoordelijkheid van de 
provincie Utrecht. 

6. de raadsmededeling vast 

te stellen 

7.  ZS 82547 Inspraakprocedure, 

participatietraject en 
raadsmededeling 

ontwikkelperspectief 

Schapenweide 

Conform met 

aanpassingen 

1. te starten met de 

inspraakprocedure 

2. te starten met het 

informeren van 

belanghebbenden 

3. de raad middels de 

bijgevoegde 

raadsmededeling te 

informeren 

 

J.A.E. Landwehr openbaar 
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8.  ZS 

104458 

AB AVU 1 juli 2020 Conform 

De te leveren inbreng in het 
AB AVU is afgestemd. 

drs. A.E. 

Brommersma 

openbaar 

9.  ZS 98584 Stand van zaken 

eikenprocessierups 

Conform 

1. De raad te informeren 

over de stand van 

zaken van de 

bestrijding van de 

eikenprocessierups via 

bijgaande 

raadsmededeling. 

 

drs. A.E. 

Brommersma 

openbaar 

10.  ZS 

106669 

Rectificatie 

Jaarrekening 2019 

Conform met 

aanpassingen 

Instemmen met de 
voorgestelde aanpassingen in 

de jaarrekening. 

drs. D.M.P.G. 

Smolenaers 

openbaar 

11.  ZS 93667 Schriftelijke vragen 
van de VVD over 

nieuwbouwplannen 
rondom H.F. Witte 

Centrum en De 
Werkschuit 

Conform 
1.    de vragen van de VVD 

te beantwoorden door middel 
van bijgaande brief. 

drs. D.M.P.G. 
Smolenaers 

openbaar 

12.  ZS 

105298 

Brief nav Meicirculaire 

2020 

Conform 

1) Kennis te nemen van de 
ontwikkeling van de 

algemene uitkering naar 

aanleiding van de 
meicirculaire 2020 

2) De raad te informeren via 
bijgesloten brief 

drs. D.M.P.G. 

Smolenaers 

openbaar 

13.  ZS 99014 Stand van zaken 

taakstelling 
huisvesting 

statushouders 

Conform 

1. De raad informeren via 

bijgevoegde 

drs. D.M.P.G. 

Smolenaers 

openbaar 
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raadsmededeling over 

de realisatie 

taakstelling 1e helft 

2020. 

 

14.  ZS 93634 afspraken mbt 
huurschuld fc de bilt 

Conform 
Instemmen met de 

uitgangspunten voor een 

overeenkomst met fc De Bilt 
over het aflossen van de 

huurschuld. 

mr. M.C.T. Bakker-
Smit 

openbaar 

15.  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. 

 

mr. M.C.T. Bakker-

Smit 

openbaar 

 


