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Openbare besluitenlijst college B&W van 15 oktober 2019

100.20.BCS. Openbare besluitenlijst vergadering van B&W gehouden op 8 oktober 2019 

Het College besluit

1 De besluitenlijst vast te stellen.

200.11.RMT.8-
10.

Vaststelling omgevingsvisie Lunetten 
Besluit genomen op 8 oktober 2019

Het College besluit de raad voor te stellen

1 De Omgevingsvisie, deelgebied Lunetten vast te stellen.

Argumenten

1.1 De omgevingsvisie deelgebied Lunetten past binnen de Ruimtelijke Strategie Utrecht 
(RSU).

1.2 De omgevingsvisie deelgebied Lunetten is samen met betrokkenen opgesteld en heeft 
een breed draagvlak.

1.3 De reacties naar aanleiding van de ter inzage legging hebben niet geleid tot 
aanpassing van de omgevingsvisie deelgebied Lunetten.

1.4 Door vaststelling van de omgevingsvisie deelgebied Lunetten door de raad kan 
worden gestuurd op de ontwikkelingen in Lunetten. 

1.5 Actualiseren van het bestemmingsplan/omgevingsplan is op basis van deze visie nog 
niet nodig.

Kanttekeningen

1.1 Niet alle betrokkenen uit de wijk hebben meegedacht.

1.2 De omgevingsvisie deelgebied Lunetten is geen uitvoeringsprogramma met een 
budget. 
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1.3 De omgeving van de wijk Lunetten is in beweging.

1.4 In de omgevingsvisie deelgebied Lunetten is geen rekening gehouden met de motie 
om al het gemeentelijk beleid te vertalen.

 

2 De omgevingsvisie deelgebied Lunetten toe te voegen aan de 'Omgevingsvisie 
Utrecht, versie 1.0 en in de bijlage ‘Beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie 1.0, en 
de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/gebiedsbeleid hierop aan te 
passen.

Argumenten

2.1 Een raadsbesluit is nodig om de stedelijke omgevingsvisie 1.0 en de internetpagina 
hierop aan te passen.

200.13.RMT. Uitgifte in erfpacht voor vestiging Waterstoftankstation Utrecht op bedrijventerrein Haarrijn 

Het College besluit

1 In te stemmen met de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht van kavel 3C2 op 
bedrijventerrein Haarijn te Utrecht, mits de daarvoor benodigde publiekrechtelijke 
toestemmingen worden verleend.

Argumenten

1.1 De realisatie van het Waterstoftankstation Utrecht past binnen het gemeentelijke 
duurzaamheidsbeleid.

1.2 Het waterstoftankstation is ruimtelijk goed inpasbaar.

1.3 Uitgifte in erfpacht vindt voor de duur van 15 jaar plaats omdat waterstof zich als 
brandstof nog moet bewijzen.

1.4 Door het aangaan van deze overeenkomst kan PitPoint.H2 de aanvragen voor de 
publiekrechtelijke toestemmingen indienen
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1.5 Omdat wordt afgeweken van het Uitgiftebeleid is een collegebesluit nodig.

Kanttekeningen

1.1 Realisatie van het waterstoftankstation moet mogelijk zijn in relatie tot 
bestemmingsplan en milieuwetgeving.

1.2 Een jaarlijkse canon leidt tot een latere dan geprognotiseerde opbrengst voor de 
grondexploitatie Haarrijn.

1.3 Er is nog geen beleid voor locatiekeuze en toewijzing van waterstoftankstations in 
Utrecht.

 

2 De raad te informeren door middel van de bijgevoegde brief.

200.20.MO.8-
10.

Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 
Besluit genomen op 8 oktober 2019

Het College besluit de raad voor te stellen

1 De verordening zo aan te passen dat de tekst leesbaarder en begrijpelijker wordt.

Argumenten

1.1 Het is belangrijk dat inwoners snappen wat er in de verordening staat.

1.2 Toegezegd is dat bij de aanpassing van de verordening de leesbaarheid wordt 
verbeterd.

Kanttekeningen

1.1 Er zijn technische en juridische beperkingen bij het leesbaarder en begrijpelijker 
maken.
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2 Het tarief voor een zelfstandig ondernemer aan te passen naar het tarief van een 
gecontracteerde instelling min 17% overhead.

Argumenten

2.1 Hiermee betaalt de gemeente reële tarieven.

Kanttekeningen

2.1 Deze aanpassing kost ongeveer 25.000 euro per jaar.

 

3 De voorzieningen Individuele begeleiding, Dagbegeleiding en Beschermd Thuis vrij te 
stellen van eigen bijdrage voor inwoners tot 23 jaar.

Argumenten

3.1 Hiermee verbetert de gemeente dat jongvolwassenen de best passende zorg 
ontvangen.

3.2 Hiermee sluit de gemeente aan op Strategie contracteren Aanvullende Zorg Wmo en 
Jeugd vanaf 2020 zoals op 27 september 2018 vastgesteld door de raad.

Kanttekeningen

3.1 Voor de intramurale Wmo-voorzieningen moet wel een eigen bijdrage worden 
betaald.

3.2 De gemeente krijgt hierdoor jaarlijks ongeveer 15.000 euro minder eigen bijdrage 
binnen.

 

4 De verordening aan te laten sluiten bij het landelijk afgesproken kader voor het 
toetsen van pgb-vaardigheid.

Argumenten

4.1 Dit helpt de gemeente om ervoor te zorgen dat alleen de inwoners die pgb-vaardig 
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zijn ook een pgb krijgen.

4.2 De gemeente sluit hiermee aan bij landelijke afspraken die domeinoverstijgend zijn.

Kanttekeningen

4.1 Het invoeren van het kader is vrijwillig.

 

5 Bepalingen die gelden voor aanbieders die werken op basis van persoonsgebonden 
budgetten (pgb) op te nemen of aan te scherpen: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); 
arbeidstijden; de onafhankelijke positie; en tarieven.

Argumenten

5.1 Het eisen van een VOG is een logisch gevolg van het uitgangspunt dat zorg vanuit een 
pgb een kwalitatief volwaardig alternatief is voor door de gemeente gecontracteerde 
zorg.

5.2 De gemeente versterkt hiermee de onafhankelijke positie van de beheerder van het 
pgb.

5.3 Er komen meer mogelijkheden om mantelzorgers te beschermen tegen overbelasting 
en om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

5.4 Zo wordt verduidelijkt welk tarief geldt als iemand tot het sociale netwerk behoort en 
ook zzp’er is.

Kanttekeningen

5.1 Uiteindelijk is de budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die 
hij of zij inkoopt met het pgb.

5.2 De gemeente vraagt geen Verklaring Omtrent Gedrag als het pgb wordt verzilverd in 
het sociale netwerk.

5.3 In de praktijk is de gemeente voor een deel van de informatie om de bepalingen 
waterdicht uit te voeren afhankelijk van wat de inwoner zelf vertelt.

5.4 Door mantelzorgers beter te beschermen tegen overbelasting, kan het zijn dat 
professionals met een hoger tarief meer uren ondersteuning moeten leveren met 
hogere kosten voor de gemeente als gevolg.
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6 De voorziening Kortdurend verblijf vrij te stellen van eigen bijdrage.

Argumenten

6.1 Hiermee verwijdert de gemeente de mogelijke drempel voor gebruik van deze 
voorziening.

6.2 De administratieve last van inwoner en aanbieder wordt verminderd.

Kanttekeningen

6.1 De gemeente krijgt hierdoor jaarlijks minder eigen bijdrage binnen.

 

7 De verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Gemeente Utrecht vast te 
stellen.

Argumenten

7.1 Hiermee worden de aanpassingen, genoemd onder beslispunt 1 tot en met 5, 
verwerkt in de verordening.

 

8 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum 
gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit per 1 januari 2020 inwerking treedt.

Argumenten

8.1 Uitstel heeft gevolgen voor de eenduidigheid van ingangsdatum van de verordening.

Het College besluit

1 De bijgevoegde brief aan de Wmo-cliëntenraad te versturen.

Argumenten
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1.1 Hiermee reageert het college op de adviezen van de Wmo-cliëntenraad.

 

2 Wethouder Van Ooijen te machtigen om tekstuele aanpassingen aan te brengen.

200.21.MO.8-
10.

Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Utrecht 
Besluit genomen op 8 oktober 2019

Het College besluit de raad voor te stellen

1 De beschikbare vormen van jeugdhulp in 2020 op te nemen.

Argumenten

1.1 De veranderende organisatie van specialistische hulp in 2020 vraagt om aanpassing 
van de individuele voorzieningen.

1.2 Ook de algemene voorzieningen zijn aangevuld met vormen van jeugdhulp, deze 
waren al beschikbaar en worden nu ook in deze verordening genoemd.

 

2 De verordening zo aan te passen dat de tekst leesbaarder en begrijpelijker wordt.

Argumenten

2.1 Het is belangrijk dat inwoners snappen wat er in de verordening staat.

2.2 Toegezegd is dat bij de aanpassing van de verordening de leesbaarheid wordt 
verbeterd. 

Kanttekeningen

2.1 Er zijn technische en juridische beperkingen bij het leesbaarder en begrijpelijker 
maken.
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3 Het instellingstarief vast te stellen op basis van normatieve berekeningen, met als 
uitgangspunt de diverse cao’s voor de verschillende soorten jeugdhulp aangevuld met 
vaste procentuele opslagen voor zaken zoals overhead en werkgeverslasten.

Argumenten

3.1 Hiermee voldoet de gemeente aan het gestelde in de Algemene maatregelen van 
Bestuur (AmvB) reële prijzen.

3.2 De grondslag die we voorheen gebruikten (het goedkoopste tarief zoals afgesproken) 
voor gecontracteerde aanbieders, is niet meer toe te passen. 

 

4 'Formeel tarief' te vervangen door 'zelfstandige zonder personeel (zzp) tarief'.

Argumenten

4.1 Hiermee wordt aangesloten bij de verordening WMO: de drie vormen van tarieven zijn 
dan hetzelfde. 

 

5 Het zzp-tarief aan te passen naar het tarief van een gecontracteerde instelling min 
17% overhead.

Argumenten

5.1 Hiermee betaalt de gemeente reële tarieven.

 

6 De verordening aan te laten sluiten bij het landelijk kader voor het toetsen van pgb 
(persoonsgebonden budget)-vaardigheid.

Argumenten

6.1 Dit helpt de gemeente om ervoor te zorgen dat de inwoners die pgb-vaardig zijn ook 
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een pgb krijgen.

6.2 Hiermee sluit de gemeente aan bij landelijke afspraken die domein overstijgend zijn

Kanttekeningen

6.1 Het toepassen van het kader is vrijwillig en geen landelijke verplichting.

 

7 Bepalingen op te nemen of aan te scherpen ten aanzien van arbeidstijden, de 
onafhankelijke positie en tarieven, voor aanbieders die werken op basis van 
persoonsgebonden budgetten.

Argumenten

7.1 De gemeente versterkt hiermee de onafhankelijke positie van de beheerder van het 
pgb.

7.2 Er komen hiermee meer mogelijkheden om mantelzorgers te beschermen tegen 
overbelasting en om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

7.3 De verordening verduidelijkt welk tarief geldt als iemand tot het sociale netwerk 
behoort en ook zzp’er is

Kanttekeningen

7.1 Uiteindelijk is de budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die 
hij of zij inkoopt met het pgb

7.2 In de praktijk is de gemeente voor een deel van de informatie om de bepalingen 
waterdicht uit te voeren afhankelijk van wat de inwoner zelf vertelt.

 

8 Een verklaring omtrent gedrag (VOG) mogelijk te maken bij informele jeugdhulp.

Argumenten

8.1 Informele hulp komt soms uit het netwerk heel dicht bij en soms niet.
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9 De verordening Jeugdhulp 2020 Gemeente Utrecht vast te stellen.

Argumenten

9.1 Hiermee worden de aanpassingen, genoemd onder beslispunt 1 tot en met 8, 
verwerkt in de verordening

 

10 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum 
gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit per 1 januari 2020 inwerking treedt.

Argumenten

10.1 Uitstel heeft gevolgen voor de eenduidigheid van ingangsdatum van de verordening.

300.20.W&I.8-
10.

Verordening Cliëntenparticipatie 
Besluit genomen op 8 oktober 2019

Het College besluit de raad voor te stellen

1 In te stemmen met de vernieuwde inrichting van cliëntenparticipatie Participatiewet in 
de vorm van een cliëntenplatform. 

Argumenten

1.1 De gewenste vernieuwing van cliëntenparticipatie bestaat uit een gestructureerde 
samenwerking met het cliëntenplatform en het verzamelen en bespreken van 
ervaringen van de doelgroep.

1.2 De aanwijzing van een coördinator en inrichting van het cliëntenplatform past binnen 
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het huidige budget. 

Kanttekeningen

1.1 Het instellen van een functionerende cliëntenplatform op 1 januari 2020 vereist nog 
een aantal acties.

 

2 De Verordening Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht 2020 vast te stellen.

Argumenten

2.1 De huidige verordening voorziet niet in de juiste kaders voor de nieuwe vorm van 
cliëntenparticipatie 

 

3 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening raadgevend referendum 
Utrecht 2017 en het raadsbesluit per 1 januari 2020 inwerking te laten treden.

Argumenten

3.1 Het instellen van het cliëntenplatform per 1 januari 2020, zoals toegezegd aan de 
raad, kan slechts plaatsvinden zodra de verordening in werking is getreden

Het College besluit

1 Wethouder Voortman te machtigen om tekstuele aanpassingen aan te brengen.

600. Schriftelijke vragen 

Het College besluit

1 Wethouder Klein te machtigen om de antwoorden op schriftelijke vragen 2019 
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nummer 175 over Kwetsbare kinderen verdienen een plek in de bus vast te stellen 
(besluit genomen op 8 oktober 2019).

 

2 Wethouder Van Hooijdonk te machtigen om de antwoorden op schriftelijke vragen 
2019 nummer 178 over Spijbelen bij bestuursvergaderingen? vast te stellen (besluit 
genomen op 8 oktober 2019).

 

3 Wethouder Klein te machtigen om de antwoorden op schriftelijke vragen 2019 
nummer 180 over Leerlingenvervoer vast te stellen (besluit genomen op 8 oktober 
2019).

 

4 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 184 over Problemen met 
remmen trams CAF vast te stellen.

 

5 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 185 over Oeps vergeten te eten 
vast te stellen.

 

6 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 186 over Eindeloos wachten op 
uitkomst handhavingsacties vast te stellen.

 

7 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 188 over Thuiszorg vast te 
stellen.

 

8 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 190 over Een FRITS voor Jellinek 
vast te stellen. 
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9 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 191 over Scanauto’s, privacy en 
veiligheid vast te stellen.

 

10 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 193 over Stand van Zaken 
Landgoederen vast te stellen.

 

11 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 195 over Nieuws over 
huisvesting Universiteit Utrecht vast te stellen. 

 

12 De antwoorden op schriftelijke vragen 2019 nummer 201 over Blunderen met de 
begroting deel 2 vast te stellen (besluit genomen op 8 oktober 2019).

In deze vergadering waren aanwezig: 

Alle leden, 

De heer R. Vernooij, secretaris college
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Mevrouw G. Haanen, gemeentesecretaris

Vastgesteld in de vergadering gehouden op

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris, De burgemeester,
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