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Besluitenlijst collegevergadering 16-02-2021 
 

Zaaknummer: ZS 205703 

Vergaderdatum: 16-02-2021 

Aanvang: 11.00 

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 202442 Vaststellen besluitenlijst 
collegevergadering 09-02-2021 

Conform 
Besluitenlijst collegevergadering 09-02-2021 vast te stellen 

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

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

2.  ZS 202699 Voortgang termijnagenda bestuurlijke 

besluitvorming 

Conform 

1. Bijgaande actualisatie van de Termijnagenda uit te 

brengen aan de raad; 

2. Mandaat aan gemeentesecretaris voor doorvoeren van 

aanpassingen in de Termijnagenda. 

mr. S.C.C.M. Potters 

3.  ZS 201544 Schriftelijke raadsvragen over 

coronasteunpakketten lokale culturele 

infrastructuur 

Conform 

1.    De vragen te beantwoorden door middel van bijgaande 

brief; 
2. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren 

aanpassingen in de brief. 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

4.  ZS 201347 Bekostiging herstel oud archief Westbroek Conform 

1. Het RHCVV opdracht te verlenen tot herstel van het 

historisch Westbroeks archief; 

2. Deze kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien 

en de raad middels een begrotingswijziging te betrekken. 

 

mr. S.C.C.M. Potters 

5.  ZS 199340 Wijziging kapregime van de Algemene 

plaatselijke verordening De Bilt 2021 

Conform 

1. In te stemmen met de wijziging kapregime van de 

Algemene plaatselijke verordening door middel van 

bijgaand raadsvoorstel en deze ter vaststelling aan de 

gemeenteraad voor te leggen; 

2. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren 

aanpassing in collegevoorstel. 

 

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

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

6.  ZS 198805 Ontwerpbestemmingsplan “Brandweerpost 

Kerkdijk, Westbroek”. 

Conform 

1. Te bepalen dat voor de bestemmingswijziging 

Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek op grond van de 

aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (paragraaf 4.10 

Toelichting) geen uitgebreidere m.e.r.-procedure nodig is; 

2. Het bijgaande ontwerpbestemmingsplan "Brandweerpost 

Kerkdijk" vrij te geven voor het wettelijk vooroverleg; 

3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen na 

positieve afronding van punt 3; 

4. Bijgevoegde mededeling ter kennis van de raad te 

brengen, op het moment dat het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd; 

5. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren van 

wijziging in collegevoorstel. 

mr. S.C.C.M. Potters 

7.  ZS 198640 Toezicht Kinderopvang: Aanwijzingsbesluit 
college - Directeur Publieke Gezondheid 

GGD 

Conform 
Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU aan te wijzen als 

toezichthouder op de kinderopvang als bedoeld in de Tijdelijke 

wet maatregelen Covid-19. 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 
mr. S.C.C.M. Potters 

8.  ZS 194324 Rapport Ruimtelijke opgave Groen en 

Landschap U16 

Conform 

Het rapport 'Ruimtelijke opgave Vijfde Pijler Groen & Landschap 
U16' met bijbehorende Informatiebrief en bijgaande oplegnotitie 

ter kennis brengen van de raad via bijgevoegde 
raadsmededeling. 

 

J.A.E. Landwehr 
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punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

9.  ZS 193362 Versterking regionale samenwerking op 

het Sociaal Domein in ZOU 

Conform 

1. Akkoord te gaan met de intentie om de samenwerking op 

het Sociaal Domein van de vijf gemeenten in Zuidoost 

Utrecht te versterken en vóór de zomer met regionaal 

voorbereide voorstellen voor doorontwikkeling te komen; 

2. Als college desgewenst specifieke kaders/uitgangspunten 

mee te geven; 

3. De gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te 

informeren; 

4. In te stemmen met bijgesloten schriftelijke reactie op het 

voorstel; 

5. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren 

aanpassingen in brief en raadsmededeling. 

drs. A.E. Brommersma 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

10.  ZS 170528 Evaluatie pilot woonurgentie Conform 

1. De taak 'behandelen van aanvragen om woonurgentie' 

structureel in eigen beheer te blijven uitvoeren; 

2. De raad via voorjaarsnota 2021 en kadernota 2022 voor 

te stellen om de aanvullend benodigde middelen 

structureel op te nemen in de begroting. 

 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

11.  ZS 162838 Aanbesteding audiovisuele apparatuur 
raadzaal 

Conform 

1. Bijgaand raadsvoorstel uit te brengen tot het beschikbaar 

stellen van €80.000 voor de aanbesteding van de 

audiovisuele apparatuur in de raadzaal van het 

gemeentehuis; 

2. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren 

aanpassingen in het raadsvoorstel. 

mr. S.C.C.M. Potters 

 


