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Besluitenlijst collegevergadering 30-08-2022 
 

Zaaknummer: ZS 473436 

Vergaderdatum: 30-08-2022 

Aanvang: 09.30 

Locatie: Collegekamer 

Voorzitter: S.C.C.M. Potters 

Aanwezig: mr. S.C.C.M. Potters (burgemeester) 
A. M. 't Hart (wethouder) 

W. H. F. van de Veerdonk (wethouder) 
K. Hagedoorn (wethouder) 

R. van Netten (secretaris) 

Afwezig: drs. D.M.P.G. Smolenaers (wethouder) 

Gasten: - 

 
 

Agenda-

punt 

Zaak-

nummer 

Onderwerp Collegebesluit Portefeuillehouder 

1.  ZS 473534 Uitnodigingenlijst week 35  

 

 

2.  ZS 473533 Openbare weekagenda week 35  

 

 

3.  ZS 473530 Lijst ingekomen stukken week 35  
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4.  ZS 472014 Voorbereiding Begroting 2023 Conform 

1. Vaststellen van het proces voor de vaststelling 

van de begroting 2023; 

2. De legesverordening in december ter 

besluitvorming aan te bieden aan de Raad; 

3. Het coalitieakkoord op basis van stelposten te 

verwerken in de begroting; 

4. De financiële vertaling van het coalitieakkoord 

in bestuursopdrachten, inclusief de voorstellen 

voor het laten vervallen van werkzaamheden, 

te verwerken in de voorjaarsnota 2023 en de 

kadernota 2024; 

5. Het aanpassen van de kosten voor extra fte in 

het coalitieakkoord naar realistische bedragen; 

6. Verwerken van de voorstellen voor nieuw 

beleid zoals opgenomen in bijlage 4; 

7. Instemmen met het voorstel voor indexering; 

8. Instemmen met het financieel resultaat zoals 

opgenomen in bijlage 4, inclusief een niet 

sluitende raming voor 2026 en 2027.  

 

drs. D.M.P.G. Smolenaers 

5.  ZS 471946 Voortgang termijnagenda bestuurlijke 
besluitvorming 

Conform 
Bijgevoegde actualisatie van de Termijnagenda uit te 

brengen aan de raad. 

mr. S.C.C.M. Potters 

6.  ZS 470994 Vaststellen besluitenlijst 

collegevergadering 23-08-2022 

Conform 

1. Besluitenlijst collegevergadering 23-08-2022 

vast te stellen 

mr. S.C.C.M. Potters 
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7.  ZS 463267 Ledenraadpleging 

arbeidsvoorwaardennota 2023 

Conform 

1. Akkoord te gaan met de concept 

arbeidsvoorwaardennota 2023 opgesteld door 

de VNG 

2. Bij het uitbrengen van onze stem de 

opmerking meegeven dat de gemeente De Bilt 

voorstander is van een nieuwe cao met een 

periode van langer dan één jaar; 

3. De gemeentesecretaris te machtigen om 

namens het college een positieve 

elektronische stem uit te brengen 

mr. S.C.C.M. Potters 

8.  ZS 452477 Vaststelling bestemmingsplan 
Strausslaan 2 te Bilthoven 

Conform 

1. Het bestemmingsplan “Strausslaan 2 te 

Bilthoven” ter vaststelling aan de raad aan te 

bieden.  

A. M. 't Hart 
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9.  ZS 471290 Voor onbepaalde tijd opschorten van 

bezwaarprocedures tegen afgewezen 
planschadeclaims Bilthoven Noord 

Conform 

1. In te stemmen met het verzoek van zowel het 

bestuur van Stichting Planschade Bilthoven 

Noord als van alle individuele bezwaarmakers 

om de lopende bezwaarprocedures tegen de 

afgewezen planschadeclaims inclusief het 

nemen van de beslissingen op bezwaar op te 

schorten en daaraan het voorbehoud te 

verbinden dat in het geval de aanpassing van 

het vigerende bestemmingsplan Bilthoven 

Noord 2013 niet tot stand komt of niet leidt 

tot een voor alle bezwaarmakers 

aanvaardbaar onherroepelijk 

bestemmingsplan, de bezwaarprocedure met 

inachtneming van een redelijke termijn 

worden voortgezet; 

2. De gemeenteraad te informeren over dit 

besluit door middel van een raadsmededeling. 

 
  

A. M. 't Hart 

10.  ZS 473563 Communicatie  
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11.  ZS 473729 Voornemen tot aanwijzing als 

gemeentelijk monument 

Conform 

1. Het voornemen om te besluiten de voormalige 

boterfabriek aan de Dr. Welfferweg 102 aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. 

2. Bijgaande kennisgeving van het voornemen 

tot aanwijzing vast te stellen. 

 

A. M. 't Hart 

 


