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Uitvoeringsagenda Samen Kansen Pakken en Grote Brokken
Overzicht aandachtsgebieden voor GMT
ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

Algemeen
handelingsperspectief

Het HOE
In het akkoord zijn vooral de pijlers
burgerkracht, duurzaamheid, zorg en
veiligheid te onderscheiden. Hier is
continuïteit met het vorige college te zien.
Het is vooral de manier waarop die anders
wordt: enerzijds de samenleving nog veel
meer naar de voorkant en anderzijds de
uitvoeringskracht versterken.

We kiezen voor een organisch
ontwikkelproces, flexibel en
afgestemd op de behoeften en
ontwikkelingen van dat
moment. In plaats van
blauwdruk dromen als
perspectief en realisatie als
drijfveer voor denken en doen.
We werken niet vanuit papier
en bureaucratie maar vanuit
contact maken en ruimte
creëren voor mogelijkheden.

Deze collegeperiode zullen we
(raad, college en organisatie) met
elkaar in gesprek gaan en blijven
over wederzijdse verwachtingen
en (leer)ervaringen.

Collegeperiod
e 2014 - 2018

14 februari Dag van de
democratie.
Daarna wordt proces verder
uitgelijnd.

Deelname aan de dag (en de
voorbereiding daarvan)

14-2-2015

Het ontwikkelperspectief van de
organisatie (OP weg naar verder) geeft
richting passend bij deze politieke
ambitie.
Dit ontwikkelperspectief zal verder
aangescherpt worden naar samenleving
aan de voorkant en versterken
uitvoeringkracht.
A
A1
Versterken lokale
democratie

De diverse onderdelen van de portefeuille
vernieuwing en versterking van de lokale
democratie (ontwikkeling
burgerparticipatie, ontwikkeling
vergadercyclus, coördinatie
maatschappelijke initiatieven,
bestuursstijl, wijkgericht werken, raad van
de toekomst en regionale samenwerking)
in samenhang een bijdrage te laten
leveren aan een goed leven in Zeist. Door
korte lijnen met de samenleving groeien
we naar een gemeente (bestuur en
gemeentelijke organisatie) als
netwerkorganisatie. In 2015 maken we de
verkenning door het gesprek te voeren in
de samenleving, met het college, met de
raad, met de ambtelijke organisatie en
samenwerkingspartners.

Werkgroep vernieuwing raad.
Evaluatie maatschappelijke
initiatieven.

visitatiecommissie

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Ineke
Lissenberg

College

Voortdurend proces.

Ineke

Werkgroep
Vernieuwing
Lokale
Democratie

2015

Johan Janssen

1e helft 2015

Johan Janssen
, Ieke Roelofs

Koos
Janssen
Ineke/René

24 uur van Zeist
(dromen)
Observantenbijeenkomst op 5 maart
(denken).
Workshopbijeenkomst
30 april (doen).
Thema’s benoemd die
verder uitgewerkt
worden.
Werkgroep vernieuwing:
najaar wordt
geexperimenteerd met
nieuwe vormen. Gericht
op invoering 2016.
Visitatiecommissie:
Nog voor de zomer
worden de gesprekken
met de projecten
afgerond. Direct na de
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zom er is de rapportage
te verwachten.
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WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

A2
Communicatie vanuit
betekenisgeving

Van zenden naar betekenisgeving:
communiceren met de omgeving
(netwerk) vanuit de relatie (van inhoudsnaar betrekkingsniveau).
Vanuit team Communicatie als
sparringpartner voor de organisatie
meedenken, waar nodig helpen bij de
uitvoering. Bestuursleden coachen ‘on the
job’, bij (voorbereiding op) publieke
optredens, ook in de raad.

Verdere uitrol communicatievisie in organisatie en bij
bestuur, doorontwikkeling van
bewustwording van effecten
van communicatie o.a. via
trainingen, coaching

n.v.t.

Doorlopend

Mariëlle
Sluiter /
Nicole
Waasdorp

Koos
Janssen

Coaching ‘on the job’, bij
bestuur en organisatie.
Resultaten echter nog
niet altijd naar wens.
(Sommige collegeleden
hebben het liefst een
vaste comm.adviseur.
Strookt niet met onze
visie.)
Met de nieuwe
samenstelling vh college
komt er in het najaar
een 2e heidag
communicatie.
Onderdeel zal zijn (weer)
de visie en
presentatietraining.

Voor de start van 2015 wordt een nieuwe
website in gebruik genomen. De nieuwe
website is interactief tot stand gekomen.
De website focust op de meest gevraagde
diensten en informatiebehoefte. Ook na
ingebruikname wordt website met
inwoners gemonitord of deze aansluit bij
de maatschappelijke behoefte.
De gemeente Zeist werkt op afspraak.
Personen, die zonder afspraak
binnenlopen worden zoveel mogelijk
tussendoor geholpen. Dit kan wel een
langere wachttijd met zich meebrengen.
Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners 2
dagen ( dinsdag en donderdag van 8 tot 8
terecht. In de loop van 2015 zal
dienstverlening ook op maandag en
woensdag tussen 8 en 8 aangeboden
worden.
In 2015 wordt begonnen met het

Proces is reeds doorlopen

Besluitvorming college. Raad ter
info.

Marja
Vermeulen

Roy Luca

A3
Dienstverlening
A.3.1. Website

A.3.2. Openingstijden

A 3.3. Andere vormen

1e helft 2015

Kristel

Kristel

Opstellen collegevoorstel

Besluitvorming college. Raad ter
info.

1e helft 2015

Marja
Vermeulen

Roy Luca
Kristel

Opstellen agenda en

Besluitvorming college. Raad ter

2016

Kristel

Roy Luca

De basis van onze
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van dienstverlening

opstellen van de agenda voor de
dienstverlening voor de komende paar
jaren. Hierin wordt dienstverlening via
andere kanalen zoals apps, facebook,
twitter en andere mogelijkheden
meegenomen. Daarnaast worden
landelijke ontwikkelingen en pilots op het
vlak van dienstverlening op de voet
gevolgd. Daar waar mogelijk worden
slimme combinaties gezocht met andere
organisaties voor het aanbieden van
diensten in de publiekshal.

vervolgens collegevoorstel

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

A.3.4. Bruisend
gemeentehuis

Maatschappelijke organisaties worden
gestimuleerd en gefaciliteerd in het
gebruikmaken van het gemeentehuis. Ook
hier worden waar mogelijk slimme
combinaties gezocht, waardoor het
gemeentehuis een verbindende functie
vervult.

Kansen verbinden

In control blijven van de (exploitatie) van
de GR RDWI waar we deelnemer en
eigenaar in zijn.

Met RDWI en regioge-meenten
wordt nieuw set Prestatie
Indicatoren opgesteld.

B
B1 werk en inkomen
B 1.1.Nieuwe
prestatieafspraken
RWDI

Gemeente (Raad en college) goed beeld
geven op uitvoering van de nieuwe taken
en de Stand van Zaken m.b.t. de
verschillende (oude en nieuwe)
doelgroepen.
B 1.2 Social Return

Dmv social return verplichting op te
nemen in onze inkoopopdrachten

info.

Versteeg
Kristel

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Doorlopend

Werkgroep
Black Pearl

Roy Luca

Er komen veel
verzoeken binnen om
activiteiten in het
gemeentehuis te mogen
organiseren. Variëren
van exposities, het
Zeister Dictee, een
(boek)presentatie, een
vrijwilligersmarkt, een
uitvoering van de
Muziekschool, etc.
Er zijn uitgangspunten
opgesteld om niet te
concurreren met
commerciële
instellingen/paracomme
rcie.

Kristel

Zienswijze-procedure vanuit
bestuur GR naar gemeenten.
BenW + Raad

dienstverlening (o.a.
A3.1 en A 3.2) wordt
verder op niveau
gebracht voordat we
vervolgstappen gaan en
kunnen zetten.

1-ste en 2-de helft
2015

Marlies van
Boxel, Erik
van Loon

Huidige set PI’s aanscherpen
op effectieve en efficiente
bedrijfsvoering

Sander
Jansen

René

Wordt 2e helft 2015: DB
RSD is akkoord gegaan
met bijgaand plan mbt
prestatieafspraken – Erik
van Loon is ambtelijk
trekker vanwege zijn
eigenaarsrol

Huidige set PI’s aanvullen op
veranderde doelgroepen en
werkwijzen
Eind juni 2014 is evalua-tie van
aanpak social return aan het

B&W

Is reeds
uitgevoerd juni

Marlies van
Boxel,

Sander
Jansen

Is gereed
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B 1.3 Tegenprestatie,
starten pilot

bevorderen we de inzet van mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Sinds januari 2012 werken wij met een
concrete aanpak van social return
vastgelegd in ons inkoopbeleid. Uit een
evaluatie moet blijken hoe we de aanpak
verder kunnen optimaliseren
Mogelijkheden verkennen hoe
tegenprestatie het beste ingezet kan
worden qua proces en inhoud.

college voorgelegd inclusief
voorstel voor verbeter-punten,
waardoor betere afstemming
op de opdracht bereikt kan
worden. College heeft conform
besloten
De pilot tegenprestatie loopt
in Zeist sinds augustus 2014.
Op basis van de resultaten van
alle regionale pilots
tegenprestatie wordt door
RDWI als onderdeel van
wettelijke verplichting onder
de Wet Werk en Bijstand een
verordening tegenprestatie
voorbereid, die de basis gaat
vormen hoe de tegenprestatie
vanaf 2015 ingezet gaat
worden.

B&W en raadsinformatiebrief

2014.
Raad
geïnformeerd zie
14TI.0059 brief 24
juni en 14TI.0071
brief 8 juli

Karin van
Jaarsveld

1e halfjaar 2015

Marlies van
Boxel

René

Sander
Jansen

Is uitgevoerd 15cv00147
15uit01658

René
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WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

B 1.4
Arbeidsmarktregio

De arbeidsmarktregio is meer dan ooit
relevant voor ons omdat het Rijk
samenwerking in de arbeidsmarktregio
voorschrijft. De arbeidsmarkt-regio vormt
een netwerk van alle partijen die zich
binnen dit gebied bezig houden met het
begeleiden van mensen naar werk.

Er worden als onderdeel van
de uitwerking van de
kadernota Partici-patiewet
afspraken gemaakt over in te
zetten instrumenten zoals
garantiebanen, nieuw beschut,
no risk polis, job coaching etc.
Maakt onderdeel uit van de
uitwerkingsscenario’s
uitvoering P-wet.
Op het gebied van economie,
markt, participatie en zorg zijn
verbindingen gelegd die een
bijdrage leveren aan een
optimale facilitering
/dienstverlening van
ondernemers om een beroep
te doen op de diverse groepen
die op de arbeidsmarkt
beschikbaar zijn. Hiermee
zijn/worden de Zeister (MKB)bedrijven en maatschappelijke
organisaties bij re-integratie
voor zover gewenst met elkaar

B&W en raadsinformatiebrief

1e halfjaar 2015

Marlies van
Boxel, Pascal
Belo

Sander
Jansen

Zit in
uitvoeringsarrangement
en is afgehandeld
15cv00065 – 15uit00835

B 1.5 Re-integratie
MKB bedrijven en
maatschappelijke
organisaties

We kijken integraal naar heel Zeist als het
gaat om participatie en re-integratie van
onze burgers. Ook naar Zeister MKBbedrijven en maatschappelijke
organisaties.

René

B&W en informatiebrief raad

1e halfjaar 2015

Marlies van
Boxel, Pascal
Belo

Sander
Jansen

René

Zit in
uitvoeringsarrangement
en en wordt versterkt
door Zeister
Werkconvenant; is
afgehandeld
15cv00065 – 15uit00835
15cv00139 – 15uit01632
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bekend. Onderhoud van dit
netwerk, waarin
ondernemersplein, Biga, RDWI,
WGSP en Samen voor Zeist zich
inzetten voor de re-integratietaak is relevant om deze
faciliterende rol goed te
kunnen vervullen. Dit maakt
ook onderdeel uit van de
uitwerking van de kadernota
Partici-patiewet en zal opgenomen worden in het te maken
beleid voor trede 1 t/m 4.

ONDERWERP
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WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

B 1.6 Deregulering
voor werkgevers
mensen afstand
arbeidsmarkt

Werkgevers moeten zo min mogelijk
belast worden bij het aannemen van
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt

We maken hiertoe afspraken
met partijen op
arbeidsmarktregio niveau om
geharmoniseerde regelluwe
instrumenten aan te bieden
aan werkgevers, zodat er
tussen gemeenten en UWV
geen onderlinge concurrentie
zal plaatsvinden. Dit maakt
onderdeel uit van de
uitwerking van de kadernota
Participatiwet. Uitvoering ligt
bij de RDWI.
Op basis van de vastgestelde
uitgangspunten komen tot
concrete afspraken die
meegaan met
inkoopcontracten en
subsidiebeschikkingen
Handhaven van aantal van 50
stageplaatsen per jaar.
Daarnaast investe-ren in
plaatsen voor studenten met
een afstand tot de arbeidsmarkt en/of werkervaringsplaatsen voor oude-ren

B&W en raadsinformatie brief

1e halfjaar 2015

Marlies van
Boxel

Sander
Jansen

Zit in
uitvoeringsarrangement
en en wordt versterkt
door Zeister
Werkconvenant; is
afgehandeld
15cv00065 – 15uit00835
15cv00139 – 15uit01632

De bekendheid wordt
georganiseerd via de

Uitvoering

B 1.7
Inkooprelatie/subsidie
relatie

B 1.8 Voorbeeld:
stageplekken en
leertrajecten

B 1.9 Bereikbaarheid
en bekendheid

Herijking van werkwijze en
uitgangspunten rond inkoop en subsidies.
Dit in navolging van eerdere
besluitvorming van najaar 2013, wat nu
uitgewerkt wordt tot beslisbomen en
werkinstructies
Verbeteren toegang tot de arbeidsmarkt
voor schoolverlaters / studenten door
stageplek te bieden tbv voltooien van
studie. Bijvangst is voorbeeldrol naar
andere werkgevers en verbetering imago
gemeente als werkgever.

Laagdrempelige voorziening voor Zeister
Burgers om participatie te bevorderen.

René

Uitvoering

Eerste halfjaar
2015

Sander
Jansen

René
Ter info aan raad en college voor
zover daartoe behoefte is.

Kan op elk
gewenst moment

Mariëlle
Sluiter

Johan
Varkevisser
René

Inmiddels gestart,
verdere inrichting

Christine de
Bruijn

Sander
Jansen

Is gereed en in
bestuurlijke
besluitvorming gebracht,
zie 15RV031.
Besluitvorming staat
gepland op 7 juli
In de 1e periode van
2015 zijn er 24 stagiaires
geweest voor
meeloopstages,
leerwerk-plek
afstudeeronderzoek. 15
scholieren hebben een
maatschappelijke stage
bij de gemeente
gelopen.
De etalages zijn
inmiddels gereed. Het
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maatwerkvoorzieninge
n, mensen
onvoldoende
zelfredzaam

Inmiddels is ingekocht via zorg om de
Tafel.

zogenaamde etalages.
Daarnaast wordt gestart met
de inrichting van de sociale
Kaart

in 2015 e.v.
René

komend half jaar wordt
gewerkt aan een
regionale website
(Contractmanager Carla
Postma) om de etalages
zichtbaar te maken voor
verwijzers (o.a.
huisartsen) en burgers
(in kader van toegang).
Proces keuze voor
sociale kaart wordt
opgestart.
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INITIATOR
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GMT lid
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B 1.10
Fraudebestrijding

Alleen inkomensvoorzieningen voor
mensen die het echt nodig hebben en
geen misbruik maken van deze
voorziening

Met Wet Maatregelen Werk en
Bijstand wor-den vanaf 2015
een aan-tal aanscherpingen
ingevoerd in de WWB; zoals de
kostendelers-norm, en de
verzwaring van het
maatregelen-regime bij
misdragingen. De RDWI die al
een streng Poortbeleid heeft
zal deze aanscherpingen
verwerken in hun handhavingsbeleid. Dit wordt in een
verordening vast-gelegd, die
per 1 januari 2015 van kracht
wordt.
In regioverband
uitvoeringsarrangement
ontwikkelen.
Hierbij vaststellen van
doelgroepen, instrumenten en
uitvoerende partijen.

Ter info aan B&W en raad

Eind 2014

Marlies van
Boxel

Sander
Jansen

Afgehandeld
14cv.00422
14uit04769

Eind 2014 contract met Biga
voor 1 jaar verlen-gen. Eind
2014 principe-besluit over al
dan niet overnemen van de
aan-delen Biga door AB.
Uitwerken invlechten taken
Biga in RDWI.

Principebesluit over-nemen
aandelen in BenW.
Definitief besluit door
gemeenteraden en door AB

B 1.11 Scherpe keuzes
participatiewet

B 1.12 verder vorm
geven aan
samenwerking tussen
Biga en RDWI

Er komen nieuwe doelgroepen op ons af
tegelijkertijd met grote kortingen op het
rijksbudget. Scherpe keuzes maken om
ervoor te zorgen dat enerzijds de
middelen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden ingezet en er tegelijkertijd geen
(groepen) cliënten tussen wal en schip
raken.
Belangrijk doel is zorgdragen dat de
huidige SW-ers een goede plaats op de
arbeidsmarkt behouden / krijgen. Dit
geldt ook voor de nieuwe doelgroepen,
met name het nieuwe beschut werken.
Hierbij moeten we gebruik maken van
kwaliteiten bij zowel Biga als RDWI

René

Besluitvorming door AB, na
afstemming binnen colleges van
BenW. Kaders zijn al door Raad
vastgesteld

Eerste helft 2015

Marlies van
Boxel, Dick
Wijen, Erik
van Loon

Sander
Jansen

René

Dec. 2014

1-ste helft 2015

Marlies van
Boxel, Dick
Wijen, Erik
van Loon

Sander
Jansen

Zit in
uitvoeringsarrangement
en is afgehandeld
15cv00065 – 15uit00835

Loopt; raad is volledig
op de hoogte –
werkgroepen gaan deze
week van start

René
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B2 Onderwijs
B 2.1 Nieuwe lokale
(onderwijs)agenda

Nieuwe meerjarenplan onderwijs 20152018 (LEA 2015-2018).

Voorbereiding schoolbesturen
+ wethouder

College en raadsinformatie brief

1e helft 2015

Rob
Hoogervorst

Johan
Varkevisser
Dennis

Eerste concept, de
resultaten van de
startbijeenkomst en de
richtingen die daaruit
voortvloeien is gereed.
Definitieve LEAZ wordt
in de week van 29 juni in
het LEAZ vastgesteld en
(onder voorbehoud) op
7 juli ter vaststelling
voorgelegd aan het
college.

ONDERWERP
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INITIATOR
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GMT lid

STAND VAN ZAKEN

B 2.2 Functioneren
brede scholen

De brede school is een
netwerkorganisatie waarin kinderen,
ouders, buurtbewoners, onderwijs,
kinderopvang, peuterspeelzaal en
organisaties in de wijk zich verbinden om
gezamenlijk (bepaalde) doelen en
speerpunten te bereiken. De brede school
richt zich als netwerk op de ontwikkeling
van kinderen en de collectieve beweging
van de buurt waarbij het gaat om:
De ontwikkelingskansen van kinderen
vergroten door een gelijkgestemde
pedagogische aanpak, waardoor een
actieve deelname van kinderen aan de
samenleving wordt bevorderd en de
kinderen leren meer eigenaar te worden
van hun ontwikkelingspad. (It takes a
whole village to rease a child”).
Doel is soepeler laten verlopen van
instroom nieuwe leerlingen in het primair
onderwijs en overgang van primair naar
voortgezet onderwijs
Nieuw meerjarenplan
onderwijsachterstanden (VVE) 2015-2018
(afgeleid van LEA 2015-1018) en nieuwe
wet- en regelgeving.

Verdere ontwikkeling van het
concept van de brede school
met een sterke verwevenheid
met de buurt, vindt plaats in
het kader van het lokale
onderwijs-beleid LEA 20152018. Schoolbesturen zijn hier
leidend, gemeente heeft de
regiefunctie. Verdere
uitwerkingen worden in het
LEAZ behandeld.

Voorstellen over verdere
ontwikke-lingen Brede school
worden via het LEAZ voorgelegd
aan het College. De raad wordt
geïnformeerd via een
raadinforma-tiebrief

2e helft 2015

Hans
Jorritsma

Johan
Varkevisser
Dennis

Zie LEAZ. Na vaststelling
volgt uitwerking visie en
ontwikkelingsmodel.

Voorbereiding schoolbesturen

College en raadsinformatie brief

1e helft 2015

Rob
Hoogervorst

Johan
Varkevisser
Dennis

Is onderdeel van nieuwe
LEA 2015-2018, zie
hierboven

Voorbereiding schoolbesturen,
voorschoolse voorzieningen +
wethouder

College en raadsinformatie brief

1e helft 2015

Marion Vonk

Johan
Varkevisser

Moet 4e kwartaal 2015
zijn.
De wet- en regelgeving
vanuit Rijk voor periode
vanaf 2016 is nog steeds
niet bekend en de

B 2.3 Wachtlijsten
primair onderwijs

B 2.4
Onderwijsachterstand
en

Dennis
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B 2.5
Onderwijshuisvesting

B3 Jeugdzorg
B 3.1 Programma
decentralisaties

Programma en overzicht voorzieningen
onderwijshuisvesting 2016
Algemene beleidsthema’s
onderwijshuisvesting

Voorbereiding schoolbesturen
+ wethouder

College

Programma overdragen aan de lijn en
start transformatieproces

Transitie opleveren

College en info raad

Bestuursopdracht over het
transformatieproces

College en info raad

2e helft 2015

Marieke Vink
Rob
Hoogervorst

Johan
Varkevisser

nieuwe Lokaal
Educatieve Agenda is
nog in ontwikkeling.
Nieuw plan voor
onderwijsachterstanden
zal met die reden pas
opgepakt worden als
kader helder is.
Verwachting is najaar
2015/eerste helft 2016
gereed.
Jaarlijks proces dat in de
tweede helft van 2015
wordt opgestart.

Dennis
Eerste half jaar
2015
Eerste halfjaar
2015

Uitvoering

Arno
Schepers
Transformati
emanager

Johan
Varkevisser/S
ander Jansen

Robbert
Moorman

René

Gehele
collegeperiode

Is gebeurd.
Transformatiemanager
is aangesteld. Voor de
zomer ontwerp van een
strategische
formatiekaart, waarin
doelen, kaders,
innovaties en processen
aan elkaar gelinkt
worden. Risico’s worden
ook in beeld gebracht..
Na de zomer in het
college. Proces wordt in
juni ook besproken met
college en stamtafel.

B4
Economie/Zeistpromot
ie
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B 4.1 Onderzoek DNA
Zeist

In relatie tot het regioprofiel waaraan
binnen de Q4plus wordt gewerkt is het
goed om een beter beeld te hebben van
de positie van Zeist binnen dit profiel.
Waar ligt onze kracht en wat hoort nou
echt tot het DNA van Zeist? Hiermee
kunnen we ons helder profileren binnen
en in aanvulling op de regiomarketing die
wordt opgezet. Dit onderzoek wordt
gekoppeld aan adviezen hoe we naar de

Onderzoek in afstemming met
ontwikkeling Q4plus en RBT

College, Raad

Uiterlijk 2e helft
2015

Ieke Roelofs
Pascal Belo

Sander
Jansen

Regionaal DNA is
afgesloten, bekeken
gaat worden of en welke
aanvullingen gewenst
zijn voor DNA Zeist.

Kristel
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B 4.2 (samenwerking)
VVV

B 4.3 Benutten en
vermarkten Nat.
Militair Museum

B 4.4 Logistieke
verbindingen Utrecht
Sciencepark

B 4.5 Stichting
promotie markt Zeist

ONDERWERP
C
C1 WMO/AWBZ
programma
decentralisaties

toekomst dit DNA beter kunnen
uitdragen.
De campagne Uit op de Heuvelrug en de 3
VVV’s in de regio gaan samen op in een
nieuwe regionale organisatie voor
toerisme. Het is het streven dat de
nieuwe organisatie op 1 april 2015 van
start gaat.
Door een goede benutting en vermarkting
van het NMM en Park Vliegbasis
Soesterberg wordt de regio
aantrekkelijker om te verblijven,
waardoor het toerisme in de regio en
Zeist een impuls krijgt.

Gemeente sluit meer aan op en het
benutten van de ontwikkeling(en) van
Utrecht Science Park (USP). Daarvoor is
het nodig de economische, ruimtelijke en
logistieke verbindingen tussen het Science
Park en Zeist te verbeteren.

Transitieplan VVV’s,
opstartfase nieuwe RBT
Wethouder is bestuurlijk
trekker, afstemming met
deelnemende gemeenten

College en raadsinformatie brief

Activeren van bestaande
netwerken en aansluiten op
ontwikkelingen: Verbinding
met andere Toeristische
Overstap-punten (TOP’s),
opne-men in onderzoek DNA
Zeist (B4.1), het benut-ten van
de kracht van Stichting Zeist
Promotie en andere Zeister
belanghebbenden, bin-nen
taak RBT opnemen
(afstemming met pro-gramma
Uit op de Heuvelrug).
Dialoog met grote groep
stakeholders. Science park
fungeert als platform.

NVT

1e helft 2015

Desiree Bosse

Sander
Jansen

Kristel
doorlopend

Gelinde
Groeneveld
Pascal Belo

Regionaal Bureau voor
Toerisme Heuvelrug en
Vallei is per 1/4/2015
gestart. Punt is
afgehandeld.

Sander
Jansen
Kristel

College
Raad betrekken

2015 – 2017

Jan Peter
Gulmans

Sander
Jansen
Kristel

College

1e helft 2015

Desirée Bosse

Sander
Jansen

Momenteel wordt een
ambitiedocument
opgesteld waarin de
ruimtelijk, economische
en logistieke
verbindingen met het
USP zijn weergegeven,
evenals de rol en positie
van de gemeente
daarbij. Rond de zomer
wordt deze notitie
voorgelegd aan het
college.
Promotiecommissie is
ingesteld. Punt is
afgehandeld.

Vanaf 1 januari 2015 worden er
promotiegelden geheven van de
kooplieden op de markt. Er komt dan ook
een promotiecommissie die gaat bepalen
wat er aan promotie op de markt gedaan
gaat worden.

Oprichten promotiecommissie

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Programma overdragen aan de lijn en
start transformatieproces

Transitie opleveren

College en info raad

Eerste half jaar
2015

Robbert
Moorman

Bestuursopdracht over het

College en info raad

Marcel
Fluitman/
Sander

Eerste half jaar 2015
Transformatie Wmo HH
afgerond; per 13-07-

Kristel
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transformatieproces

Eerste halfjaar
2015

Jansen

Uitvoering

René
Gehele
collegeperiode

C 1.1Voorstellen
verschillende
dagbestedingen
C 2 Sport
C 2.1 Sportvisie en
uitvoeringsagenda

Wordt meegenomen in
transformatieproces

Uitvoering

Een Zeister sportvisie 2015-2020. Deze
strategische visie kan worden gebruikt als
kader om toekomstige ontwikkelingen,
afwegingen en bestuurlijke besluiten met
betrekking tot het gemeentelijke
sportdomein te kunnen sturen.
Na vaststelling van de visie wordt een
daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda
opgesteld om de ambities daadwerkelijk
ten uitvoer te brengen.
Een gebiedsvisie voor de “Sporthoek
Dijnselburg” (te weten het gemeentelijk
zwembad, sporthal en atletiekbaan en
omgeving) om te komen tot versteviging
van de sporthoek en een beter gebruik
van deze omgeving.
Verkrijgen van dekking van de lokale
cofinanciering om daarmee de
continuïteit van de inzet van
buursportcoaches en combinatiefuncties
cultuur te garanderen voor 2015.
Clustering en concentratie van de
sportparken gericht op efficiënter en
effectiever gebruik maar ook het behalen
van een inhoudelijke kwaliteitsslag.

Interactieve procesvorming.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

C 2.5 EBG erfpacht ovk

De erfpachtovereenkomst mbt de
gronden van sportpark Blikkenburg loopt
af per 1 januari 2015. De nieuwe
overeenkomst wordt eind december 2014

Onderhandeling , strategisch
advies

C.2.2 Gebiedsvisie
Dijnselhoek

C 2.3
Buurtsportcoaches

C 2.4 Clustering

Regulier traject: zowel college als
Raad

tweede halfjaar 2015
Doorontwikkelen
transformatie BG
Herindicaties BG

Gehele
collegeperiode

Robbert
Moorman

Marcel
Fluitman
René

Visie: eind 1e helft
2015 in raad

Sander Kolk

Sander
Jansen

Uitvoeringsplan:
2e helft 2015 in
raad

Startnotitie; dialoog met
betrokkenen, gebiedsvisie

Reeds voltooid.

Voortkomend uit
bezuinigingsdialoog,
interactieve fase, rapportage

College

College, Raad

College

Startnotitie 1e
helft 2015

Reeds afgehecht
bij
begrotingsbehand
eling 2015
2e deel 2015

2015 in werking gesteld
Ambtshalve oude AWBZ
indicaties verlengt

Wim

Sander Kolk,
Jorieke
Vermeulen, +
nog 1
persoon van
S&B
Sander Kolk

Sander
Jansen

Gedurende hele
collegeperiode
Gedurende gehele
collegeperiode

Besluit door raad over
sportvisie op 7 juli 2015.
Besluit over
uitvoeringsagenda
sportvisie in 4e kwartaal
2015.

Het opstellen van een
startnotitie zal 2e helft
2015 beginnen.

Wim
Sander
Jansen

Voltooid

Wim
Sander Kolk

Sander
Jansen

Onderdeel van de
uitvoeringsagenda
sportvisie.

Wim

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?
College

WANNEER
1e deel 2015

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Yno Hoekstra
Ieke Roelofs

Marcel
Fluitman

De
erfpachtsovereenkomst
is gesloten en is in
uitvoering genomen.

Wim
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voor 25 jaar verlengd. Met daarin de
mogelijkheid om, onder meer op basis van
ontwikkelingen rond sportclustering en
Slot, de overeenkomst na vijf jaar te
beëindigen. De
erfpachtovereenkomst maakt onderdeel
uit van een breder strategisch advies
rondom de instandhouding van het
Slotgebied dat bestaat uit het Slot, de
pleinen/gronden van de EBG en de
sportvelden.

C 2.6 beheerplan
sportaccommodaties

D
D1 Wijkgericht werken
en Veiligheid

Afgesproken is om in
vervolg op deze
overeenkomst samen
met de EBG te komen
tot de ontwikkeling van
een strategisch
vergezicht op de
historische buitenplaats,
die bestaat uit Slot en
pleinen.
Vooruitlopend daarop
brengen beide partijen
eerst het eigen huis op
orde. Wij doen dat door
het ontwikkelen van
een visie op de toekomst
van het Slot en de
sportclustering. De EBG
is bezig met een
zoektocht naar de
mogelijkheden tot
(financiering van) de
instandhouding van hun
vastgoed. Beide partijen
zijn wederzijds
betrokken
op deze
visieontwikkeling.
Daarnaast is er frequent
overleg tussen
gemeente en EBG over
concrete bouw en
inrichtingsplannen.

Er is nu geen beheerplan voor de
sportaccommodaties, hierdoor zijn er
geen vervangingsinvesteringen
opgenomen, d.m.v. een inhaalslag krijgen
wij meer inzicht in de kosten van de
sportaccommodaties
(voorzieningen,excl.gebouwen). Mogelijk
financiële consequenties aanwezig.

Opstellen beheersplan

Criminaliteitscijfers dalen nog steeds
(m.n. woninginbraken), zij het minder
sterk. Delicten als geweld en autokraken
stijgen. Inzet, samen met partners, blijft
nodig om de criminaliteit verder te laten
afnemen, en vooral het veilgheidsgevoel

Op het uitvoeringsplan 2015
wordt inhoudelijk gestuurd en
gemonitord.
Voor 2016-2020 is een nieuw
Integraal Veiligheidsplan in de
maak. Kernwoorden:

College,
Raad

2e deel 2015

Rob vd
Mark/Sander
Kolk

Sander
Jansen

Beheerplan zal 2e helft
2015 gereed zijn.

Wim

College,
Raad

2e deel 2015

Pascal Belo,
Nicole
Waasdorp

Koos Janssen/
Kristel
Versteeg

2e kwartaal gesprekken
met samenleving,
partners en
gemeenteraad.
IVP + uitvoeringsplan
2016 moeten gereed zijn
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te vergroten.

vraaggestuurd, vanuit
wijkgericht werken en
burgerkracht. Aansluiten bij
regionale plannen en
speerpunten, samenwerking
met ketenpartners in deze
netwerksamenleving.
Tweede helft 2015 evalueren
we de zichtbaarheid en de
betrokkenheid van de
wijkmanagers en
wijkwethouders. Met de
wijkwethouders voeren we
gesprekken over hun ambities
op dit punt.

voor besluitvorming in
najaar 2015.

D 1.1 Borgen
zichtbaarheid en
bereikbaarheid
wijkwethouders/wijk
manager

De zichtbaarheid van wijkwethouders en
wijkmanagers wordt verder vergroot. De
wijkmanager is zichtbaar in de wijk en
laagdrempelig aanspreekbaar. Het college
stelt ook laagdrempelig aanspreekbaar te
zijn voor wijkbewoners en zal zich
regelmatig bij de wijkmanager voegen als
er activiteiten in de wijk zijn. In
combinatie met de evaluatie wijkwethouderschap , de ambitie van de
wijkmanagers en de bestuurlijke am-bitie
van de wijkwethouders wordt evenwicht
in de zichtbaarheid aangebracht. Met de
wethouders wordt gesproken over hun rol
in de wijk en hoe zich dat verhoudt tot de
rol van de wijkmanagers (waar ben je wel
en niet van en hoe blijf je bestuurder ipv
opdrachtgever)

College

2015-2016

Pascal Belo

College

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

D 1.2 Wijkvisies

Deze wens vanuit de Raad moet
verhelderd worden voordat we uitspraken
kunnen doen over doelstelling en beoogd
resultaat.

Eerste helft 2015
vraagverheldering in
themabijeenkomst met de
Raad. Afhankelijk van uitkomst
het vervolgproces bepalen.
Vragen die een rol spelen zijn
o.a.:
Wat verstaat de raad onder
een wijkvisie?
Welke onderwerpen maken
wel / niet onderdeel hiervan
uit? Hoe verhoudt zich dat tot
onze structuurvisie en brede
sociale visie, etc.

College en vervolgens
themabijeenkomst met de Raad

2015-2016

Pascal Belo

Koos Janssen

De eerste helft van 2015
is gebruikt om met de
partners van het
wijkgericht werken een
fundamentele discussie
te voeren over wat de
samenleving nog nodig
heeft vanuit “het
wijkgericht werken”.
Hierbij is de relatie
gelegd met de
vernieuwing van de
lokale democratie.
In de tweede helft van
2015 wordt qua
aandacht geïnvesteerd
in een meer
resultaatgerichte en
slagvaardige aanpak op

Kristel

Kristel

Zie stand van zaken bij D
1.2, waaruit dit aspect
voortvloeit.
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specifieke
leefbaarheidsdilemma’s.
In de tweede helft van
2015 wordt de raad
geïnformeerd en
geconsulteerd.
D 1.3 IVP

Veiligheid nog verder vergroten, specifiek
op buurt- en wijkniveau, in samenspraak
met samenleving en veiligheidspartners.
Wijkgericht Werken (wijkteams) is
keyplayer in bepalen van prioriteiten,
daarnaast sluiten we aan bij de regionale
speerpunten zoals woninginbraak.
Bestuurlijk is veiligheid een gedeelde
verantwoordelijkheid met
dwarsverbanden naar o.a. Maza/het
sociaal domein, Toezicht&Handhaving,
Vergunningen.
De praktijk staat centraal en we werken
resultaatgericht vanuit de wereld áchter
de cijfers. Hierbij benutten en stimuleren
we nadrukkelijk de inbreng en inzet van
burgers, die vanuit hun eigen buurt
immers weten wat er leeft, wat goed gaat
en wat verbeterd kan worden. Ieders
bijdrage is zichtbaar en communiceren we
via pers en eigen middelen en eens per
kwartaal naar de raad via de nieuwsbrief
Veiligheid. Raad betrekken we expliciet in
het gesprek over IVP en via een jaarlijkse
raadsinformatiebijeenkomst (in 2015 over
radicalisering, terugkeer ex-delinquenten
en uitgeprocedeerde asielzoekers). Intern
organiseren we tweejaarlijks een
inspiratiesessie Veiligheid, samen met de
partners.

Voorjaar: Raadsbijeenkomst
over terugkeer van exgedetineerden,
uitgeprocedeerde asielzoekers
en radicalisering

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

D 2.1 Pilot
flexibilisering
bestemmingsplannen

Geconstateerd wordt, dat de
gedetailleerde regels in bestemmingsplannen, die met name betrekking
hebben op de maatvoering van gebouwen
niet volledig aansluiten bij de
gevoelsmatige grens tussen wat wel en
wat niet toelaatbaar is. Dit resulteert in

College en raad

Monitoren op
Jaarplan 2015
(hele jaar);
1e helft: ambtelijk
met WGW en
partners, én met
burgers gaan we
per wijk in
gesprek over
kaders en
speerpunten voor
het IVP en voor
Jaarplan 2016
(daarbij uiteraard
ook bestuur
betrekken); 2e
helft opstellen IVP
2016-2018, raad
betrekken
2e helft: opstellen
Jaarplan 2016

Nicole
Waasdorp

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Toepassing instrument de zeef
1e kwartaal 2015.

GMT en informeren college.

Eerste halfjaar
2015

Niels
Geelkerken

Sander
Jansen

Informeren en consulteren
raad tijdens werkbijeenkomst
over mogelijkheden, wensen
en behoeften in tweede

College stelt concept plan van
aanpak vast en informeert raad.

Eerst halfjaar
2015

Niels
Geelkerken

René

Project gestart met de
raadsleden,
ambtenaren, burgers en
andere
belanghebbenden om te
komen tot GONS:
Gebiedsontwikkeling

Nov: IVP 2016-2018 naar B&W
en raad ter bespreking en
vaststelling.
Nov: Jaarplan 2016 naar B&W
en raad.

Koos Janssen
Kristel
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D 2.2
Bestuursopdracht
Torteltuin

conflicten tussen de juridische en
maatschappelijke kijk op feitelijke
bouwwerken. Een mogelijke oplossing
voor dit conflict zou door flexibilisering
van bestemmingsplannen (gekoppeld aan
een goed beeldkwaliteitsplan) geleverd
kunnen worden. In het collegeakkoord is
de wens vastgelegd ervaring met dit
instrument ervaring op te doen. Landelijk
gaat echter vanaf 2018 de Omgevingswet
gelden, waardoor bestemmingsplannen
ophouden te bestaan. Het lijkt daarom
handig de doelstellingen van de coalitie
met dit actiepunt te koppelen aan het
verplicht op te stellen omgevingsplan.

kwartaal van 2015.

Proces voor het herformuleren van de
randvoorwaarden en de procesgang
(inhoudelijk, financieel, procedureel,
doorlooptijd, wijze van betrokkenheid
actoren, heroverweging oude
besluitvorming raad –waaronder
amendement en motie-) voor het
opnieuw opstarten van een
maatschappelijk initiatief voor de invulling
van de locatie De Torteltuin. Eindproduct
een startdocument voor de herstart van
het ontwikkelingsproces.

2e kwartaal 2015
werkbijeenkomst met raad
voor ophalen input.
Verwerken in concept
bestuursopdracht. Consulteren
mogelijk betrokken actoren op
concept. Verwerking reacties
door college.

Opstellen concept plan van
aanpak implementatie
omgevingswet. Consultatie van
in te instellen expert klankbordgroep uit samenleving 2e
helft 2015.

College en vervolgens
themabijeenkomst raad.

Tweede halfjaar
2015

Nieuwe Stijl.
Aan de hand van
bevindingen wordt een
pilot gestart, tweede
helft 2015.

Niels
Geelkerken

Gevolgen
Omgevingswet: Zeef is
uitgevoerd.
Opdrachtvestrekking tot
aanstelling projectleider
is uitgezet. Project
‘nieuwe omgevingswet’
2e helft 2015 starten
met project.

Werkbijeenkomst met raad.

Werkbijeenkomst met
uitgenodigde actoren.

Start interactief
ontwikkelingsproces 3e
kwartaal 2015.

Vaststelling
bestuursopdracht
door college voor
het zomerreces.
Raad 3e kwartaal
2015.

Arno
Klarenbeek

Sander
Jansen

René

Bestuursopdracht wordt
in juni ter
besluitvorming aan
college aangeboden en
raad wordt d.m.v. brief
geïnformeerd.
Vervolgens start
ontwikkelproces.
Presidium heeft
besloten geen gebruik te
willen maken van
themabijeenkomst.

2e helft 2015 en
verder.

Ontwikkeling maatschappelijk initiatief.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

D 2.3 Evaluatie
startersleningen

Verstrekken van startersleningen om
starters in Zeist zetje in de rug te geven bij
kopen eerste woning. Hiervoor is budget
beschikbaar gesteld, dit is naar
verwachting eind 2015 op. Om leningen
voort te zetten, kan via
begrotingswijziging eenmalig budget uit
fonds sociale woningbouw beschikbaar
worden gesteld.

September evaluatie
startersleningen college.
Daarna begrotingswijziging
indien wenselijk.

CV evaluatie oktober 2015,
informeren raad.
Begrotingswijziging voor 2016.

2e helft 2015

Eveline Lock

Sander
Jansen

In oktober 2015 ligt het
CV voor bij het college.

René

D 3 Openbare
ruimte/fysieke
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leefomgeving
D 3.1
Bomenheheerplan

D 3.2
Bomenverordening

Inzicht in omvang, fasering en
financieringsbehoefte
bomenvervangingsvraagstuk plus
presentatie van keuzes tav
beheermaatregelen voor het
bomenbestand. Doel is om het groene
karakter van Zeist duurzaam veilig te
stellen en toekomstbestendig vorm te
geven voor zover het de straat-, laan- en
parkbomenstructuur betreft.
Deregulering en lastenverlichting voor de
burger met behoud van het groene
karakter van Zeist en het duurzaam veilig
stellen van de belangrijkste groene
waarden.

interactief proces is gaande en
loopt begin 2015 door. Keuzes
worden zowel verwerkt in het
groenbeheersysteem als in een
spreadsheet (publieksversie)

raadsinformatiebijeenkomst,
vaststelling in college,
onderlegger voor
budgetdiscussie ikv begroting

raadsinfobijeenko
mst in februari,
college 2e
kwartaal,
budgetdiscussie in
begrotingscyclus
(VJN 2015)

Inge
Broekstra

interactief proces afgerond. 1e
stap van
besluitvormingsproces in de
raad is ingerout. Gaat in twee
fases ivm scenario’s die uit IP
zijn gekomen en een politieke
keuze vereisen, voordat tot
opstellen van een verordening
kan worden overgegaan
Eind 2014 levert RMN concept
DVO. Deze wordt besproken.
Daarna opstellen CV.

in tweetrapsraket in de raad. 1e
fase is vaststellen scenario
(deregulering, dan wel effectieve
bescherming). Voorkeursscenario
omzetten in bomenverordening

2e kwartaal 2015
keuze voor
scenario, eind 2e
kwartaal/begin 3e
kwartaal
vaststellen
bomenverordenin
g

Inge
Broekstra

D 3.3
Dienstverleningsovere
enkomst RMN

Dienstverleningsovereenkomst met RMN
aanscherpen op punt van kwaliteit,
waardoor RMN, via systeem van
monitoring beter kan worden
aangesproken op de kwaliteit van de
uitvoering.

College is bevoegd tot aangaan
DVO

D 3.4
Belevingsonderzoek
Openbare ruimte

Inzicht welke kwaliteiten worden
gewaardeerd door de inwoners en waar
men minder tevreden over is. Kan met
inzet van bestaande middelen de
tevredenheid van de Openbare Ruimte
worden vergroot?

Inventarisatie welke vorm van
onderzoek het beste aansluit
op het resultaat dat je wilt
behalen. Onderzoeken hoe een
relatie kan worden gelegd met
de kwaliteitsniveaus conform
IBOR en of reeds aanwezige
instrumenten als de
Wijkmonitor voldoen.

Collegevoorstel met plan van
aanpak incl. dekkingsvoorstel.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

D 3.5 Uitbreiding
maatschappelijk
initiatief beheer
openbare ruimte

Faciliteren van inwoners die energie
hebben en verantwoordelijkheid willen
nemen voor de eigen leefomgeving door
inwoners.

BOR bekijkt i.o.m.
wijkmanagement waar
initiatief en energie hiertoe in
de wijken aanwezig is en gaat
het gesprek aan met deze
bewoners om te bekijken hoe
we e.e.a. kunnen faciliteren.
Tevens verbindingen leggen

Bij concrete initiatieven
uitwerken in CV

Johan
Varkevisser
Wim

Sander
Jansen

College = 1e kwartaal
2016, financiële
uitwerking = VJN 2016,
begroting 2017.
Raadsinfobrief
meesturen met de
begroting

Bomenverordening
wordt in het 4e kwartaal
vastgesteld.

Wim

1e helft 2015:
vaststellen
DVO

Michiel Beek,
Henk ter
Steeg, Arno
Klarenbeek

Roy Luca

Q1 2015

Michiel Beek,
Inge
Broekstra

Roy Luca

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

1e helft 2015
verkennen
2e helft 2015 daar
waar mogelijk
concretiseren met
indien nodig
financiële
ondersteuning uit

Michiel Beek
en Pascal
Belo.

Roy Luca

Verkenning reeds
uitgevoerd. Actualisatie
initiatieven in Q4 2015.

Wim

Wim

Wim

Nieuw DVO gereed voor
Collegebehandeling.
Echter ivm. wijzigingen
in het regionaal proces
moet dit DVO aangepast
worden. Dit leidt tot
vertraging van indienen
DVO.
BOR lift mee met
veiligheidsmonitor /
wijkmonitor 2015. Deze
wordt in het najaar
2015 uitgezet.
Uitkomsten worden eind
2015 besproken met de
wethouder.
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D 3.6 Aanpak
kwaliteitsherstel
openbare ruimte

D 3.7 Heroriëntatie
speelruimtebeleid

D3.8
Kansen benutten voor
groene aankleding bij
ingrepen in de
openbare ruimte

D 4. Centrum van Zeist
D 4.1 Centrumvisie

Een plan van aanpak voor het
kwaliteitsherstel van de openbare ruimte,
dat in eerste instantie uitgaat van quick
wins (obv. risico en kans dat dit risico zich
voordoet) en de inzet van € 100.000,-voor dit doel in 2015. Het ligt voor de
hand om dit traject uit te breiden om te
komen tot een structurele aanpak, zowel
correctief als preventief.
Huidige speelruimtebeleid vaststellen in
het College en uitvoeringsplannen
afstemmen met samenleving waarbij
budgetneutraal het uitgangspunt is.

tussen deze bewoners en
bewoners als de vrienden van
de dieptetuin om kennis uit te
wisselen. Uitnodigen en
faciliteren!
S&B gaat in overleg met BOR
op zoek naar een goede
integrale aanpak

de budgetten
wijkgericht
werken

naar college en TI naar raad

1e kwartaal
2015

Florien
Westermann
en Inge
Broekstra

Roy Luca

Collegevoorstel
1e helft 2015.
Uitvoering
doorlopend.

Florien
Westermann

Roy Luca

Uitvoeringsplannen opstellen
zijn interactief traject met
inwoners van Zeist.

Collegebesluit voor vaststelling
beleid en vervolgens uitvoering.

Bij ingrepen in de openbare ruimte
benutten we kansen voor groene
aankleding. Daarmee wordt draagvlak
verhoogd voor deze ingrepen. In 2015
onderzoeken we of stenige rotondes een
groenere inrichting kunnen krijgen. Ook
wordt onderzocht of het plaatsen van
hagen op en langs uitvalswegen van Zeist
gewenst zijn.

In 2015 wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar
beide opties. Voor de
vergroening van rotondes
wordt nadrukkelijk de wens
van omwonenden opgehaald.

Als uit haalbaarheidsstudie blijkt
wat de mogelijkheden zijn moet
B&W hier een principebesluit
over nemen. Daarna kan
uitvoering starten.

Medio 2015:
haalbaarheidsstud
ie vergroenen
rotondes gereed.
Eind 2015:
haalbaarheidsstud
ie hagen gereed.

Michiel Beek

Op dit moment ligt in de raad de
centrumvisie ter besluitvorming voor. De
uitvoering van de centrumvisie zal met de
visietafel plaatsvinden. Kleine
maatregelen snel uitvoeren en
voorbereidingen treffen voor de grotere
verkeerskundige ingrepen.

Beeldkwaliteitsplan opstellen
en via de visietafel vast laten
stellen door B&W. vervolgens
Inrichtingsplannen maken met
de gebruikers van de verschillende gebieden

College stelt het
beeldkwaliteitsplan en
inrichtingsplan vast binnen de
kaders van de centrumvisie
(anders raad)

Beeldkwaliteitspla
n 2e kwartaal
2015,
inrichtingsplanne
n medio 2015

Fons vd
Heuvel

Plan van aanpak 3e
kwartaal 2015.

Wim

Wim

Roy Luca
Wim

Marcel
Fluitman
Kristel

Geen Collegevoorstel
ivm uitvoering van
staand beleid.
Uitvoering vindt
plaats in afstemming
met samenleving
waarbij
budgetneutraal het
uitgangspunt is.
Haalbaarheidsstudie
wordt 8 juni met
wethouder besproken.
Notitie hagen in
voorbereiding.

De visietafel is een
regiegroep geworden.
Inmiddels heeft de
regiegroep het
communicatieplan en
het faseringsplan
goedgekeurd. Het
beeldkwaliteitsplan is
voor de zomer in
concept gereed waarna
een brede consultatie
wordt gehouden. Direct
na de zomer wordt het
BKP ter vaststelling
voorgelegd aan het
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college van B&W

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

D 4.2
Randvoorwaarden

Door ook aan de randvoorwaarden (bv
WIFI in het gehele centrum) te voldoen is
het centrum van Zeist toekomst proof.
Daarnaast zijn er in de centrumvisie
flankerende maatregelen opgenomen
zoals de vastgoed-coördinator en de
flexibele bestemmingsplannen. Deze
maatregelen zullen samen met het
ondernemersplein en de afdeling
vergunningen in uitvoering worden
gebracht

In januari wordt een voorstel
voor het
uitvoeringsprogramma
flankerende maatregelen met
de wethouder en het GMT
besproken

Flexibele bestemmingsplan en
Leegstandverordening ter
informatie naar de
gemeenteraad en de overige
maatregelen door de stuurgroep
of het College van B&W

tweede kwartaal
2015

Fons vd
Heuvel, Finn
Speijers/Niels
Geelkerken

Marcel
Fluitman

De flankerende
maatregelen zijn op 3
maart vastgesteld door
de gemeenteraad. Deze
worden op dit moment
uitgewerkt samen met
de regiegroep. De
gemeenteraad ontvangt
een plan van aanpak
voor een flexibele
beoordeling van het
bestemmingsplan
centrum en
leegstandbeleid.

Kunst en cultuur versterken , zichtbaarder
en aantrekkelijker te maken door
krachtenbundeling van inwoners,
vrijwilligers en ondernemers

Interactief: nog nader te
bepalen

College

2e helft 2016

Samenleving/
Pascal Belo

Marcel
Fluitman
Kristel

D 5.2 Kermis

Kunst en cultuur versterken , zichtbaarder
en aantrekkelijker te maken voor
jeugdigen door krachtenbundeling van
jeugdigen, vrijwilligers en ondernemers

Interactief: nog nader te
bepalen

College

2e helft 2016

Samenleving/
Pascal Belo

Marcel
Fluitman
Kristel

E Verkeersgebruiker in
de hoofdrol

Ieder verkeersproject komt Interactief tot
stand, per project wordt een afweging
gemaakt over de mate waarin en welk
proces gevolgd wordt.

Interactief, in overleg met
wijkmanagement en
ondernemersplein.

n.v.t.

Jan Vos

Roy Luca

D 5 Kunst en cultuur
D 5.1
Festival/Feestweek

Doorlopend

Kristel

Moet gaan ontstaan
vanuit de inspiratie die
voortkomt uit de nieuwe
cultuurvisie, en
bijvoorbeeld de
ontwikkelingen op en
rond het Slot en in het
centrum. Er moet een
uitnodigend klimaat
ontstaan om met
nieuwe initiatieven te
komen (Het kán in Zeist).
Moet gaan ontstaan
vanuit de inspiratie die
voortkomt uit de nieuwe
cultuurvisie, en
bijvoorbeeld de
ontwikkelingen op en
rond het Slot en in het
centrum. Er moet een
uitnodigend klimaat
ontstaan om met
nieuwe initiatieven te
komen (Het kán in Zeist).

Wim
Nieuwland
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Belanghebbenden (bewoners en
ondernemers) worden tijdig en goed
geïnformeerd over wegwerkzaamheden

Zeist moet bereikbaar blijven,
werkzaamheden aan parallelle
(doorgaande) wegen worden zoveel als
mogelijk vermeden. Hier moet met het
inplannen van wegwerkzaamheden
rekening mee gehouden worden.

Interactief, in overleg met
wijkmanagement en
ondernemersplein.

n.v.t.

Doorlopend

Intern

n.v.t.

Doorlopend

Intern

n.v.t.

Doorlopend

Opdrachtnemers werken zo snel als
mogelijk zodat de hinder beperkt blijft. Ze
zorgen ook voor een verkeersveilige
situatie tijdens het project en ronden de
werkzaamheden goed af. Hier wordt door
de gemeente actief op toe gezien.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

E1
Uitvoeringsprogramma
GVVP en actieplan
fiets lopen
verkeersveiligheid

Het GVVP (2013) bevat een groslijst aan
projecten. Deze lijst wordt aangevuld met
uitkomsten uit de fietsbalans en de
inventarisatie vanuit actieplan fiets, lopen
en verkeersveiligheid (begin 2015). Op
interactieve wijze komen we in 2015 tot
een uitvoeringsprogramma 2015 – 2018.
Dan is ook duidelijk welke omvang het
uitvoeringsprogramma heeft en of dit
binnen bestaande budgetten past.
In 2015 interactief proces rondom
verbreding Utrechtseweg (2 x 2) tussen
Jordanlaan en De Dreef en verlengen
huidige busbaan Driebergseweg.
Daarnaast worden diverse verkeerslichten
op doorgaande wegen (regulier)
vervangen. Hiermee moet de
doorstroming op alternatieve
uitvalswegen op orde zijn voordat de
werkzaamheden D/Z starten.

In samenspraak met de
klankbordgroep GVVP en
klankbordgroep Actieplan VFL
komen we tot een
uitvoeringsprogramma Daarna
een brede inspraakbijeenkomst
en dan richting college.

College stelt uitvoeringprogramma vast in 2015, rol raad
afhankelijk van omvang
uitvoeringsprogramma.

E 2 Diverse specifieke
infrastructurele
werken,
bereikbaarheidsplan
station D/Z

Onderhoudswerkzaamheden op
alternatieve uitvalswegen worden tijdens
werkzaamheden D/Z zoveel als mogelijk
voorkomen en daar omheen gepland.

Interactief proces met
belanghebbenden
(aanwonenden, bedrijven en
belangengroepen)

College

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Jan Vos

Roy Luca

Uivoeringsprogramma
2015-2018 incl.
actieplan fiets en GVVP
vaststelling Q3 2015.

2015 - 2018
Wim

2015 – 2018 (zie
ook planning D/Z)

Jan Vos

Roy Luca
Wim

Intern
n.v.t.

Afhankelijk van
definitieve
planning D/Z, pas
in 2015 bekend.

In overleg met derden
Uitvoeringsplan) is onderdeel van
de realisatieovereenkomst. Die
gaat naar college en raad.

Afhankelijk van
definitieve
planning D/Z, pas

Prorail is bezig met
voorbereidende
werkzaamheden zoals
gestuurde boringen,
gesprekken met
eigenaren over
grondverwerving,
voorbereiding bomen op
verplaatsing, kabels en
leidingen etc.
De voorinschrijving
aanbesteding is
afgerond en op dit
moment wordt het
aanbestedingsdossier
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Andere werkzaamheden aan de
alternatieve uitvalswegen zijn in die
periode niet toegestaan.

in 2015 bekend.

opgesteld. Naar
verwachting starten de
werkzaamheden in
2016.
Er vinden nog
herstelacties plaats a.g.v
de uitspraak raad van
state over
bestemmingsplan.
Verder zijn we nog bezig
met NS over de p&r en
de fietsenstalling.
Bestemmingsplan 10
november in de raad.

Met de opdrachtnemer van
werkzaamheden D/Z worden afspraken
gemaakt over de bereikbaarheid van Zeist
van en naar A12. Dit wordt actief
gemonitord (reistijden), ook door Zeist
zelf. Zeist beschikt over eigen
monitoringssysteem op alle belangrijke
uitvalswegen.

E 3 Verkeersveiligheid
scholen

In 2014 onderzoek verricht naar routes en
schoolomgevingen, als onderdeel van
actieplan fiets, lopen en
verkeersveiligheid. Begin 2015 actieve
benadering scholen (UVL). Vertaling in
Uitvoeringsprogramma, zie E1.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

E 4 Verbindingen
Utrecht Science park

Zeist geeft specifieke aandacht aan het
verbeteren van de verbindingen met het
Utrecht Science Park.
In 2015 wordt onderzoek naar gedragen
alternatieve route tussen Zeist-West en
Utrecht Science Park. Ook wordt het
interactieve proces opgestart voor de
realisatie van een fietstunnel onder de
Utrechtseweg bij het Jordanlyceum,
onder leiding van de provincie. In 2015
wordt tevens gestart met het interactieve
proces van verbreding van de
Utrechtseweg (2 x 2), dit draagt ook bij
aan betere verbinding voor OV en auto.
Streven naar positieve parkeerbeleving bij
alle gebruikers en een kostendekkende
parkeerexploitatie. In 2014 is het
bezoekersparkeren (winkels)
gemoderniseerd, in 2015 - 2016 voor
bewoners en hun bezoekers. In 2015
invulling bezuinigingsopgave € 400.000.
Parkeren gaat zo veel als mogelijk
gedigitaliseerd worden mits de
parkeerbeleving positief blijft.

E 5 Parkeren
Streven naar positieve
parkeerbeleving bij alle
gebruikers en een
kostendekkende
parkeerexploitatie.

zie E1. Als het om
schoolmaatregelen gaat,
dan betrekken we de
scholen daar apart bij.

GLOBAAL PROCES
Interactief, met in ieder
geval platform Science Park
Utrecht, gemeenten De Bilt,
Utrecht, BRU en provincie

Interactief proces: Er is een
parkeerpanel actief
(klankbordgroep), bij sommige
deelprojecten nodigen we
breder uit als dat nodig is

College

2015 – 2018

Jan Vos

Roy Luca
Wim

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?
Bij voldoende draagvlak college,
anders besluitvorming in raad.

In ieder geval college, rol raad
afhankelijk van mate waarin en
hoe bezuiniging bereikt wordt

WANNEER
2015 - 2017

2015 – 2016

Actieve benadering
scholen is gebeurd. Voor
vertaling in
uitvoeringsprogramma
zie planning E1.

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Wouter
Das/Jan
Vos/Paul
Ketelaars

Roy Luca

Interactieve proces
Utrechtseweg is
doorlopen. Uitkomsten
incl. financiële
consequenties worden
voor het zomerreces aan
het College voorgelegd.

Wouter Das

Roy Luca

Wim

Wim

Voortgangsrapportage
voor het zomerreces
naar het College.
Per 2016 worden
bezuinigingen
doorgevoerd. Bij Berap
melding gemaakt van
besparing aan
kostenkant in 2015 van
vooralsnog €30.000.
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F Duurzaamheid
F 1. Energie
F 1.1 Pilot
verduurzaming
gemeentelijk
maatschappelijk
onroerend goed /
uitvoeringsprogramma
raad

College en raad

1ste Helft 2015

Voorstel: Voortzetting pilot “Project
Verduurzaming Gemeentelijk
Maatschappelijk Onroerend Goed” voort.
Dit moet leiden tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen en inzicht geven in
de investeringsconsequenties bij
uitvoering met de ambitie Energielabel A
of B. We stimuleren en ondersteunen de
uitvoering van een pilot voor de
onderwijsgebouwen, vallend onder de
verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen, door de schoolbesturen
een 50/50 financiering voor de pilot aan
te bieden. De pilot mondt uit in een
voorstel aan de raad met een
uitvoeringsprogramma.

Collegevoorstel voortzetting
pilot

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

F 1.2 Startnotitie
verduurzaming 3000
woningen

Het opstellen van een
startnotitie/bestuursopdracht voor het
verduurzamen van de bestaande
woningvoorraad. Daarbij gaan wij in op
nut en noodzaak van het al dan niet
instellen en voeden van een
duurzaamheidsfonds naast de reeds in de
markt bestaande initiatieven.

Raadsinformatiebijeenkomst
en vervolgens opstellen plan
van aanpak, deels interactief
omdat we een rol zien voor
stakeholders in de
samenleving.

College en raad

1ste helft 2015

Henk Bosch

Johan
Varkevisser

Raadsinformatiebijeenkomst heeft in april
plaatsgevonden.
Voorstel Plan van
Aanpak is op 12 mei
door College vastgesteld
en behandeling in de
raad zal op 7 juli 2015
plaatsvinden.

2e helft 2015

Uitwerking traject uitmondend
in een college- en
raadsvoorstel najaar 2015

F 1.3 Aanpak
ontwikkelaars
pluspakketten
duurzaamheid

F 1.4 Sporthoek

In het kader van verduurzaming van het

De ambitie van coalitieakkoord is een EPC van 0.4. Dit
is per 1 januari conform
bouwbesluit.
Het gesprek aangaan met
betreffende afdelingen (vnl
Vergunningen en
Projectbureau) over
mogelijkheden om
ontwikkelaars te verleiden en
te stimuleren.
Opstellen PID, het gesprek met

Johan
Varkevisser
Dennis

Dennis

Collegevoorstel en
raadsvoorstel

Opstellen Plan van Aanpak verduurzaming
bestaande woningvoorraad.
We ontwikkelen een aanpak waarbij
ontwikkelaars verleid c.q. gestimuleerd
worden tot het aanbieden van
pluspakketten duurzaamheid bovenop de
wettelijke eisen. Hiermee richten we ons
op de vermindering van het gebruik van
fossiele brandstoffen.

Lester Agten
Henk Bosch

Eind 1e helft 2015

College

2e helft 2015

Henk Bosch

Johan
Varkevisser

Collegevoorstel
voortzetting pilot en
uitwerking traject wordt
in september 2015
aangeboden.
Raadsvoorstel wordt
vervolgens in november
2015 voorgelegd.

Wordt in 2e helft 2015
opgepakt.

Dennis

1ste en 2e helft

Henk Bosch

Johan

In opdracht van de
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Dijnselburg
biomassacentrale,
aansluiten Vollenhove,
snoeiafval

vastgoed wordt bij het zwembad en de
sporthal (Sporthoek Dijnselburg)
afgewogen of een hout gestookte (of
alternatieve) biomassacentrale kan
worden gerealiseerd.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om aan
te sluiten bij het initiatief in Vollenhove.
We bekijken de mogelijkheid of hiervoor
ons gemeentelijk snoeiafval als brandstof
kan worden ingezet.

corporaties (bestuurlijk) loopt.
De gemeente is faciliterend en
onderzoekt de mogelijkheden
om zwembad en
sportaccommodaties aan te
sluiten.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

F 2.1 Brede milieuvisie

Een Zeister visie op milieu ontwikkelen
waar ieder ( inwoners, ondernemers,
organisaties en gemeente) zijn bijdrage
aan kan leveren. Zowel bij visievorming
als tijdens de uitvoering. Hierbij maken
we keuzes voor aqde toekomst. Dit alles
om ervoor te zorgen dat ook komende
generaties in een gezond en duurzaam
Zeist kunnen leven.
In control blijven van de (exploitatie) van
de GR ODRU waar we
deelnemer/eigenaar in zijn.

Interactief

De raad stelt visie vast

F 2.2 ODRU/RUD

De kosten in de waterketen nemen sterk
toe door veranderende milieueisen, en
klimaatveranderingen. Ook de
kwetsbaarheid in de keten is groot door
de terugloop van het aantal specialisten
door vergrijzing. Met een verbeterde
samenwerking van partijen in de keten
kunnen de stijgingen worden beperkt. In
het waterakkoord dat Het Rijk de Unie
van Waterschappen en de VNG hebben
gesloten is vastgelegd welke reductie in
de kostenstijging moet worden bereikt.

Varkevisser
Dennis

WANNEER
2e helft 2015

Bewaking exploitatie loopt via
periodieke rapportages aan
DB/AB ODRU waar we zitting in
hebben.

Halfjaarlijks
collegevoorstel met raadsbrief

RUD via vergaderstukken DB
en AB ODRU.

In combinatie met cv en brief
hier boven. Voor proces komt
regionaal plan van aanpak.

De gemeente Zeist participeert
zowel bestuurlijk als ambtelijk
binnen het WINNET. Hierbij
worden nieuwe taken
gezamenlijk opgepakt en
kennis gedeeld om zo zowel
kosten te reduceren als de
kwetsbaarheid op het
vakgebied te verkleinen. Ook
worden studies ingang gezet
om te komen tot de meest
verantwoorde keuzes bij

De totale voortgang van dit
proces wordt meegenomen in de
uitwerking van het vGRP. Een
voorstel voor de hierbij te
hanteren kaders wordt het
College binnenkort aangeboden.

1e en 2e helft
2015.Indien
passend binnen
begroting college,
info raad. Bij
afwijking raad.
1e helft 2015
proces plan.
Wordt langdurig
en zorgvuldig
proces. Loopt
door tot eind
2017.
Het vGRP zal in de
eerste helft van
2015 aan de raad
aangeboden
worden

gemeente is een
business case opgesteld
dat nu ter beoordeling
voorligt aan de
corporaties om na te
gaan of investeringen
haalbaar en interessant
zijn.

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

Ieke Roelofs,
Inge
Broekstra

Sander
Jansen

Interactief proces om te
komen tot visie is
inmiddels afgerond.
Ter besluitvorming
aangeboden
raadvergadering
november.

Dennis

Zorgvuldig proces met betrokkenheid
gemeentebestuur op omvorming van
ODRU tot 1 Regionale Uitvoeringsdienst
met de RUD-Utrecht.

F 2.3 WINNET

2015

Arno
Klarenbeek

Sander
Jansen

Dennis

Voor zomerreces 2015
raadsinformatiebrief
over Jaarrekening 2014
en voortgang eerste
kwartaal 2015.
Raad is geïnformeerd
met informatiebrief in
eerste kwartaal 2015
over houding van
bestuur ten opzichte van
RUD proces.

Dic van
Vulpen

Sander
Jansen

Dennis

Het vGRP zal eind 2015
aan het college worden
aangeboden. Begin 2016
zal het vGRP ter
besluitvorming aan de
raad worden
voorgelegd.
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G Financieel gezond
G 1 Ambitie efficiënt
en effectief bestuur en
organisatie (lean en
deregulering)

Dit betekent voor Zeist een opgave van €
350.000,--/jaar in 2020

nieuwe opgaven

Effectief en efficiënt bestuur en
organisatie (bv. Deregulering en lean),
investeren in innovatie, van beleid naar
resultaat, zorgen voor maatwerk en zuinig
zijn bij het uitgeven van geld.
Gedegen en betrouwbaar
risicomanagement.

Herijking APV
2e fase lean
Zeist academie
Transformatiemanager
Organisatieontwikkelling
Versterken CC

Ineke
Lissenberg,
Rene Grotens

Roy Luca
Ineke/René

Deregulering:
Na de zomer 2015
procesvoorstel
vermindering lokale
regelgeving (inclusief
APV).
Deelname aan
experiment verlichting
regelgeving
winkelcentgra.
Pilot regelvrije buurt.
Versterking CC:
De formatie van control
is uitgebreid met 1
controller.
Periodiek
controlgesprekken met
alle managers
individueel, waarbij
aandacht is voor
processen, budgetten en
risico’s.
Vanuit control zijn we
sterk betrokken bij de
decentralisaties, dit
komt tot uiting door:
- periodiek gesprek met
coördinerend
wethouder en
burgemeester over
risico’s decentralisaties
(vanuit control is een
risico dashboard
ontwikkeld)
- op dit moment maken
we een nieuwe
strategiekaart gericht op
transformatie. Daarbij
kijken we ook naar de
risico’s die het sociaal
domein en de
transformatie met zich
mee brengen.
We zijn in de organisatie
bezig met het begrip
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risico acceptatie in
relatie tot minder
‘regeldruk’.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

G 2 Onderzoek
verlaging 10% lasten

Onderzoek verlaging lasten en de
mogelijke dekking

Intern onderzoek en gevolgen
in beeld brengen

College B&W, vervolgens Raad

2e helft 2015

Rene
Grotens,
Marion Hes,
Christie/Antoi
nette

Johan
Varkevisser/
Marcel
Fluitman

In het najaar 2015
notitie in college,
vervolgens raad
betrekken.

Ambtelijk onderzoek van
budgetten en besteding in
2015

Afstemming met, en besluit
college. Budgettaire gevolgen in
mjb 2016.

Gesprekken/ onderhandelen
met Figi en TAG.
Voor toekomst Slot 2016 e.v.
proces opstarten. Beginnen
met bestuursopdracht.

Afwikkeling 2014 en afspraken
tussenjaar 2015 via B&W.
Vaststellen proces voor 2016 e.v.
afstemmen met Raad

2014-2015

De gemeente heeft met de
begraafplaats een groot aantal
verplicht-ingen aangegaan
betref-fende grafrechten en
onderhoud. Daarnaast heeft zij
flink geïnves-teerd in
voorzieningen om de ter aarde
bestel-lingen te faciliteren. In
een werkgroep van raadsleden
en stake-holders wordt
bekeken hoe dit financiële
probleem ethisch verantwoord
opgelost kan worden.

Op basis van het advies van de
werkgroep zal een raadsvoorstel
worden opgesteld waarin het
vervolgproces wordt
vormgegeven

Volgens de
huidige planning
zal er in de 1e
helft van 2015
een uitkomst van
de resultaten van
de werkgroep
worden
gepresenteerd.
Hier zal ook een
uitwerking van de
vervolgstappen
deel van
uitmaken.

Dubbeling subsidies in
relatie geldstromen
decentralisaties;
subsidiesystematiek

G 3 Slot Zeist

G 4 Begraafplaats

Met de komst van de Decentralisaties is er
25 mln toegevoegd aan de begroting.
Mogelijk ontstaat er een overlapping van
oude en nieuwe taken. We willen
voorkomen dat, onbedoeld, er via 2 of
meer kanalen middelen worden besteed
aan hetzelfde doel/doelgroep.
Afwikkelen huurrelatie met Figi.
Afspraken maken met TAG over de
exploitatie van het Slot in het tussenjaar
2015.
Proces opstarten om tot definitieve
bestemming en exploitatie in 2016 e.v. te
komen.

De Algemene Begraafplaats kent de
laatste jaren een toenemend tekort.
Landelijk is er een tendens dat meer
wordt gekozen voor cremeren dat voor
begraven. De bedoeling is om de kosten
en de baten weer in evenwicht te
brengen.

René
Afstemming en
besluit college
medio 2015,
raadsbehandeling
begroting in
november.

Afwikkelen
2014 en
afspraken
tussenjaar
2015: René
van der Niet
Toekomst
2016 e.v.:
Dennis Vork

Marcel
Fluitman

Dic van
Vulpen

Marcel
Fluitman

Kristel

Kristel
René

De eerste helft van 2015
heeft in het teken
gestaan van
kaderstelling en
inspirerende interactie
met de samenleving
(SlotLab). Na 7 juli start,
na besluitvorming door
de raad op het witboek,
het proces om te komen
tot een contractant per
1 januari 2016.
CV en RV over de
kostendekkendheid van
de begraafplaats wordt
voor de zomer naar het
college gestuurd, daarna
na de raad. Is tot stand
gekomen met
werkgroep van
ambtenaren,
raadsleden,
ondernemers en
vrienden van
begraafplaats.
Visie is ook door de
werkgroep vastgesteld.
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Volgt na de zomer in
college en raad.
Uitwerking hiervan
wordt in 2e helft 2015
opgepakt.

ONDERWERP

WAAR DIENT HET TOE?
BEOOGD RESULTAAT?

GLOBAAL PROCES

NAAR RAAD/COLLEGE?
Op welke wijze?

WANNEER

INITIATOR

Collegelid/
GMT lid

STAND VAN ZAKEN

G 5 Leges
omgevingsvergunning

De raming van de leges
omgevingsvergunningen in de begroting is
structureel te hoog. De inschatting van
het aantal grote aanvragen (bouwsom
groter dan € 5 mln.) is voor de huidige tijd
te positief, waardoor de leges structureel
lager uitvallen. Om in een oplossing te
voorzien is een notitie met een analyse
van de situatie rond de leges
omgevingsrecht opgesteld. Hierover is de
raad door middel van een raadsbrief
geïnformeerd.
Daarnaast blijft het nadrukkelijk het
streven om de lasten voor de burger
omlaag te brengen door kritisch te blijven
kijken naar ons eigen werkproces. Er
liggen kansen om de lastendruk te
verlichten door gebieden welstandsvrij te
verklaren, door gebouwen en gebieden
van de monumentenlijst te verwijderen,
door het verder versoberen van onze
werkprocessen en wanneer de raad zaken
aan het college over gaat laten.
Verduidelijking kaders (vulling en
bestedingscriteria) voor Voorjaarsnota
2015 (E.e.a. n.a.v. bespreking begroting
2015 in de raad.)

Het vaststellen van reëel
haalbare leges dient bij het
vaststellen van de begroting te
gebeuren.
Het onderzoeken welke kansen
op lastenverlichting haalbaar
zijn zal interactief met de
Zeister maatschappij moeten
worden vormgegeven.

Door de raad bij vaststelling
begroting worden haalbare leges
vastgesteld.
De mogelijke lastenverlichting zal
na een interactief traject aan de
raad aangeboden kunnen
worden.

2e helft 2015 kan
de reële begroting
van de leges vorm
krijgen.
De onderzoeken
naar de gewenste
vormen van
lastenverlichting
kunnen in 2015
worden gestart en
in 1e helft 2016
aan de raad
worden
aangeboden voor
besluitvorming

Niels
Geelkerken

Johan
Varkevisser

Onderzoeken lopen.

1e helft 2015

Eric
Westerhof,
Arno
Klarenbeek

G 6 Bestedingsvoorstel
RIOZ

Jaarprogramma c.q. bestedingsvoorstel
voor 2016 via begroting 2016.

In 1e kwartaal 2015
werkbijeenkomst
auditcommissie of raad. Evt
gewenst raadsvoorstel tbv raad
juni.
Na vaststelling VJNOTA 2015
werkbijeenkomst
auditcommissie of raad
begin september voor
bestedingsprogramma RIOZ
2016. Voorstel via
raadsvoorstel begroting

René

Johan
Varkevisser

Ligt inmiddels bij de
raad.

Ineke

2e helft 2015
2e helft 2016
2e helft 2017
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GROTE BROKKEN
Onderwerp

adviseur

einddatum

samen met

Opmerkingen

GMT

Stand van zaken

Lopend
1-5-2015

Aanpassing infrastructuur station D-Z

Erica

Prorail is bezig met voorbereidende
werkzaamheden zoals gestuurde
boringen, gesprekken met eigenaren
over grondverwerving,
voorbereiding bomen op
verplaatsing, kabels en leidingen
etc.
De voorinschrijving aanbesteding is
afgerond en op dit moment wordt
het aanbestedingsdossier opgesteld.
Naar verwachting starten de
werkzaamheden in 2016.
Er vinden nog herstelacties plaats
a.g.v de uitspraak raad van state
over bestemmingsplan.
Verder zijn we nog bezig met NS
over de p&r en de fietsenstalling.
Bestemmingsplan 10 november in de
raad.
BOR

Wim

1-4-2015
Vernieuwing cultuurnota (evaluatie
en kaderstelling)

Inge

MaZa
1-1-2015

Nieuwe gebiedsontwikkeling

Jorieke, Fons, Niels en Dick

PB en Vergunningen
1-9-2015

Gebiedsvisie Den Dolder Noordoost

Ieke en Arjan

Kristel
Opstellen uitvoeringsagenda, inclusief
herziening nota grondbeleid n.a.v. zeef
Raadsbesluit opstellen kaders proces,
interactief proces begeleiden om te komen
tot gebiedsvisie en raadsbesluit vaststelling
visie. Relatie met HvdH.

Interactief proces vindt voor de
zomervakantie plaats. In drie
bijeenkomsten wordt breed
geconsulteerd.
Zie D2.1

Rene
Eerste bespreking concept heeft
plaatsgevonden.
Ineke

n.v.t.
Transitietafel gemeentenzorgverzekeraar

Paul

Rene

Parkeernota

Luuk

Wim

Horizontalisering Toezicht

Luuk

Heeft relatie met modernisering
P&C cyclus.

Rene

Evaluatie/actualisatie APV

Luuk

Heeft relatie met deregulering.

Ineke/Rene

In afwachting van strategische
positie van de gemeente in
samenwerkingen op een laag pitje.
Naar verwachting in 2016 in de raad
Maakt onderdeel van werkgroep
vernieuwing P&C cyclus. Begroting
2016 wordt anders ingericht, in
overleg met de raadwerkgroep en
portefeuillehouder.
Zie G1
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1-3-2015

Visie gebied dorpsstraten e.o.

Gebiedsvisie Slot e.o.

Jan Peter

Erica

Opstellen gespreksnotitie college met
functiescenario's en rolduidelijkheid. Borgen
inhoudelijke en procesmatige afstemming
gebiedsvisie Slot e.o.
Borgen inhoudelijke en procesmatige
afstemming met gebiedsvisie Dorpsstraten
e.o. en Centrumvisie

In en rond de Dorpsstraten zijn
verschillende ruimtelijke
ontwikkelingen gaande. Er is een
interactief traject gestart voor het
toekomstig gebruik van de Oude
apotheek en de Azijnmakerij .
Onlangs is de centrumvisie
vastgesteld. Voor het Walkartpark
wordt een visie gemaakt, voor Slot
Zeist is onderzoek gedaan naar de
toekomstige gebruiksmogelijkheden
en er zijn plannen voor een
gebiedsvisie voor Slot Zeist en
aangrenzende sportvelden. Dit
vraagt om een
ruimtelijk toekomstbeeld van de
Dorpsstraten en omgeving dat de
kwaliteiten van het gebied
versterkt, richting geeft aan
toekomstige ontwikkelingen en als
kapstok dient voor de huidige
ontwikkelingen. Het initiatief
hiervoor zal voor de zomer van 2015
in de vorm van een
bestuursopdracht aan het college
worden voorgelegd. Deze
bestuursopdracht heeft betrekking
op het verkennen van de
maatschappelijke en politieke
behoefte aan een ruimtelijk
toekomstbeeld voor de Dorpsstraten
en omgeving en het verkennen van
de rol die de samenleving en raad bij
de tot standkoming van dit beeld,
willen vervullen.

Kristel/Wim
bestuursopdracht voor gebiedsvisie
Slot e.o. (niet met een gebiedsvisie
zelf) moet voor de zomervakantie
gereed zijn
Kristel/Wim
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