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Besluitenlijst collegevergadering 18-10-2022 
 

Zaaknummer: ZS 498841 

Vergaderdatum: 18-10-2022 

Aanvang: 09.30 

Locatie: Coesfeldzaal 

Voorzitter: S.C.C.M. Potters 

Aanwezig: S.S.C.M. Potters 
A.M. ’t Hart 

D.M.P.G. Smolenaers 
W.H.F. van de Veerdonk 

K. Hagedoorn 
R. van Netten 

Afwezig: -- 

Gasten: Franko Zivkovic 

 

 

Agenda-
punt 

Zaak-
nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

1.  ZS 498948 Uitnodigingenlijst week 42  
 

 

2.  ZS 498946 Openbare weekagenda week 42  
 

 

3.  ZS 498945 Lijst ingekomen stukken week 42  
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Agenda-

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

4.  ZS 499079 U10-Bestuurstafel Gezonde Woon- en 

Leefomgeving op 19-10-'22 

Conform 

1. De te leveren inbreng aan de extra 

bestuurstafel bestuurlijk af te stemmen. 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

5.  ZS 498513 Vaststellen besluitenlijst 

collegevergadering 11-10-2022 

Conform 

Besluitenlijst collegevergadering 11-10-2022 vast te 
stellen 

mr. S.C.C.M. Potters 

6.  ZS 495013 Benoeming ambtenaar burgerlijke stand Conform 

1. Bijgevoegd benoemingsbesluit vast te stellen. 

 

W. H. F. van de Veerdonk 

7.  ZS 494591 Publicatie gemeentenieuws Conform 

1. De maandelijkse publicatie van het 

gemeentenieuws in te kopen volgens de opzet 

en planning zoals weergegeven in dit voorstel; 

2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor 

dit inkooptraject en het genomen collegebesluit 

op datum 5 april 2022; 

3. Budget te bestemmen voor publicatie van het 

gemeentenieuws in drie bladen; 

4. De raad te informeren middels bijgevoegde 

raadsmededeling; 

5. Mandaat aan portefeuillehouder voor 

doorvoeren van wijzigingen. 

 

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

8.  ZS 492340 Voorbereiding gunning herziening 

bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 

Conform 

1. Af te wijken van het vastgestelde inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en de selectie van het 

adviesbureau voor de advisering en het 

opstellen van de herziening bestemmingsplan 

enkelvoudig onderhands aan te besteden.  

 

A. M. 't Hart 

9.  ZS 491878 Bindend adviesrecht gemeenteraad en 
verplichte participatie 

Conform 
1. De lijst van categorieën van gevallen, zoals 

opgenomen in bijlage 1, waarvoor de gemeenteraad 

adviseur is bij Buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten, ter vaststelling aan de 

raad aan te bieden; 

2. De lijst van categorieën van gevallen, zoals 

opgenomen in bijlage 1, waarin de gemeenteraad 

participatie verplicht stelt bij Buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten, ter vaststelling aan de 

gemeenteraad aan te bieden; 

3. De categorieën die opgenomen zijn in de handreiking 

van de VNG, voorzien van een pre advies, als bijlage 

2 bij dit besluit aan de raad voor te leggen; 

4. In gevallen waarbij het adviesrecht en/of verplichte 

participatie van toepassing is, afdeling 3.4 Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) (de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure) van toepassing te 

verklaren; 

5. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren van 

aanpassingen. 

A. M. 't Hart 
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punt 
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Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

10.  ZS 488881 Schriftelijke raadsvragen over 

verkiezingsbord op Hessingterrein 
Utrechtseweg 341 

Conform 

1. De vragen te beantwoorden door middel van 

bijgevoegde brief. 

 

mr. S.C.C.M. Potters 

11.  ZS 487657 Bezwaar registratie als medebewoner Conform 

1. Het bezwaar tegen de ambtshalve inschrijving 

als woonadres, conform het advies van de 

bezwarencommissie, gegrond te verklaren; 

2. De ambtshalve inschrijving als woonadres 

ongedaan te maken. 

 

W. H. F. van de Veerdonk 

12.  ZS 486334 Bezwaar tegen last onder dwangsom 

inzake uitweg en verharding naast 
Kerkdijk 73 in Westbroek 

Conform 

1. Het bezwaar, voor zover gericht tegen de 

uitweg, ongegrond te verklaren; 

2. De last onder dwangsom, voor zover deze ziet 

op de uitweg, in te trekken, een en ander zoals 

weergegeven in bijgevoegd besluit. 

 

mr. S.C.C.M. Potters 

13.  ZS 485872 Reactie op brief Adviesraad Sociaal 
Domein. 

Conform 

1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief op de 

reactie Adviesraad Sociaal Domein naar 

aanleiding van het coalitieakkoord. 

 

K. Hagedoorn 

 


