
Besluitenlijst collegevergadering gemeente De Bilt 12-04-2022 

 1 van 4 

Besluitenlijst collegevergadering 12-04-2022 
 

Zaaknummer: ZS 367864 

Vergaderdatum: 12-04-2022 

Aanvang: 13.30 

Locatie: Collegekamer 

Voorzitter: S.C.C.M. Potters 

Aanwezig: mr. S.C.C.M. Potters (burgemeester) 
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: Frederike Roetering 

 
 

Agenda-

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

1.  ZS 368326 Uitnodigingenlijst week 15  

 

 

2.  ZS 368327 Openbare weekagenda week 15  

 

 

3.  ZS 368328 Lijst ingekomen brieven week 15  
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Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

4.  ZS 367732 Uitvoering energietoeslag lage 

inkomens door Regionale Dienst Werk 
en Inkomen 

Conform 

1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de regeling 

energietoeslag door de RRDWI; 

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de 

energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een 

inkomen tot 120% van het sociaal minimum; 

3. Akkoord te gaan met generiek beschikbaar stellen 

van de energietoeslag voor huishoudens in de 

schulddienstverlening die buiten de doelgroep tot 

120% van het sociaal minimum vallen; 

4. De intentie uit te spreken om maatwerk toe te 

passen, maar de uitvoering van maatwerk aan te 

houden totdat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk 

over financiële dekking; 

5. Het budgettaire effect en risico’s op te nemen in de 

begroting 2022; 

6. De raad te informeren via de bijgevoegde 

raadsmededeling. 

drs. A.E. Brommersma 

5.  ZS 366251 Vaststellen besluitenlijst 
collegevergadering 05-04-2022 

Conform 
Besluitenlijst collegevergadering 05-04-2022 vast te stellen. 

mr. S.C.C.M. Potters 

6.  ZS 365692 Vergaderstukken Algemene 
Vergadering Aandeelhouders Biga 

Groep, 13 april 2022 

Conform 
De te leveren inbreng in de AVA vergadering van de Biga 

Groep bestuurlijk af te stemmen. 

drs. A.E. Brommersma 

7.  ZS 364894 Schriftelijke raadsvragen over 

stembureau's tijdens 

gemeenteraadsverkiezingen 

Conform 

De vragen te beantwoorden door middel van bijgevoegde 

brief 

mr. S.C.C.M. Potters 

8.  ZS 364532 Eerste lezing concept Voorjaarsnota 

2022 

Aangehouden drs. D.M.P.G. Smolenaers 
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9.  ZS 361806 Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning kap 1e 
Brandenburgerweg 91 Bilthoven 

Conform 

1. Het ingediende bezwaarschrift gericht tegen de 

geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen 

van 2 bomen op het perceel 1e Brandenburgerweg 

91 Bilthoven conform het advies van de 

adviescommissie bezwaarschriften, gegrond te 

verklaren; 

2. Het bestreden besluit te herroepen door alsnog 

omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom 

te verlenen. 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

10.  ZS 360802 Schriftelijke raadsvragen over 

Vloerisolatie De Kwinkelier. 

Conform 

1. De vragen te beantwoorden door middel van 

bijgevoegde brief; 

2. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren van 

aanpassingen. 

mr. S.C.C.M. Potters 

11.  ZS 360674 Omgevingsvergunning Dorpsstraat vo 

Steenstraat 66 te De Bilt 

Conform 

De gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren 
van een uitbouw te verlenen met toepassing van artikel 15 

van het 2.12 beleid. 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 
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12.  ZS 357075 Beslissing op bezwaar bouw 

golfgebouw Ruigenhoek 

Conform 

1. De ingediende bezwaarschriften gericht tegen de 

verleende omgevingsvergunning voor het bouwen 

van het golfcentrum Ruigenhoek, met inachtneming 

van het advies van de adviescommissie 

bezwaarschriften, niet ontvankelijk respectievelijk 

ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten met dien 

verstande dat de vergunning ziet op de bouw zonder 

horecafunctie; 

3. Bijgevoegd wijzigingsbesluit op de verleende 

omgevingsvergunning vast te stellen; 

4. Mandaat aan portefeuillehouder voor doorvoeren van 

aanpassingen in de raadsmededeling. 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

13.  ZS 357041 Werkwijze BTW bij nieuwbouw scholen 
Nijepoort en Regenboog 

Conform 

1. Het standpunt van de belastingdienst ten aanzien 

van de Nijepoort te accepteren; 

2. De werkwijze ten aanzien van de BTW terug te 

draaien en verwerken in de jaarstukken 2021; 

3. In samenwerking met EFK in 2022 een 

feitenonderzoek te doen naar de Regenboog en dit 

te overhandigen aan de belastingdienst; 

4. Naar aanleiding van het standpunt van de 

accountant, het terugdraaien van de werkwijze ten 

aanzien van de BTW van de Regenboog te 

verwerken in de jaarstukken 2021. 

 

mr. M.C.T. Bakker-Smit 

 


