
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 22-02-2022 

Tijd 10:00 - 14:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

Aanwezigen Bestuurssecretaresse Zoeterwoude, Ruud Bouter, Ton de Gans, Fred van Trigt en 

Wilma Zoetemelk - van der Hulst 
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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst 15 februari 2022 

Vastgesteld 
 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1.R 

 

 Update verbetermaatregelen archief- en informatiebeheer n.a.v. rapportage 

interbestuurlijk toezicht 2019 (Z20-025649) 

In te stemmen met een extra projectbudget van € 81.000 verdeeld over 

€ 53.400 in 2022 en € 27.600 in 2023 voor het uitvoeren van de verbeter-

maatregelen archief- en informatiebeheer 

In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de Staat 

van Zoeterwoude 2021 of als bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2021, 

indien het rekeningresultaat hier voldoende ruimte voor biedt. 

Ter informatie naar de Raad 

 

2.2 

 

 Standplaatsen (APV) (Z12-026536) 

1.    Nieuwe beleidsregels standplaatsen opstellen, rekening houdend met de 

voorgestelde aanwijzing van locaties voor standplaatsen en dagen waarop deze 

mogen worden ingenomen 

2.    Voorstel intrekken Verordening warenmarkt opstellen 

 

2.3 

 

 Intentieverklaring doorfietsroute Leiden – Alphen aan den Rijn (Z22-028550) 

-kennis nemen van de notitie “Verkenning regionale fietsroute Alphen 

a/d Rijn - Leiden (Rijndijkroute)”; 

- akkoord te gaan met bijgevoegde “Intentieverklaring doorfietsroute Leiden – 

Alphen aan den Rijn”, met in achtneming van opmerkingen over de 

voorgestelde route.  

- burgemeester Van Trigt machtigt wethouder Bouter, portefeuillehouder 

Verkeer, namens het college de intentieverklaring te ondertekenen. 

- wethouder Bouter te mandateren om de intentieverklaring te wijzigen; 

 
Gewijzigd vastgesteld 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1.R 

 

 Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 A-status behouden(Z22-028590) 

Behoud A-status ter kennisgeving aannemen en ter kennisname naar de raad 

versturen. 

 

ter informatie naar de raad 

 

4 

 

 Onderwijs 

 

4.1.R 

 

 Nieuwbouw De Bernardus (Z22-028420) 

1.    in te stemmen met de bouwheerovereenkomst met SCOL; 

2.    In te stemmen met de erfpachtovereenkomst met SKZ; 

3.    Kennis te nemen van de memo leerlingaantallen en bouwkosten; 

4.    De memo leerlingenaantallen en bouwkosten ter informatie door te sturen 

naar de raad. 

Ter informatie naar de Raad 

 
Gewijzigd vastgesteld. 
 

5 

 

 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

5.1.R 

 

 Besluit adviesnotitie Omgevingsloket (Z22-028690) 

1.    Onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in de adviesnotitie; 

2.    Stemt in met de verlenging van de Pilot Omgevingsloket tot einde 2023; 

3.    De kosten hiervan ad € 127.500,-  te dekken uit de reserve Omgevingswet 

en mee te nemen bij het opstellen van de Staat van Zoeterwoude. 

Ter informatie naar de Raad 

 
  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 maart 2022 

  

  

  

W.A.M. Zoetemelk                                                            F.Q.A van Trigt 

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 


