
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 29-03-2022 

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 en actielijst 22 maart 2022 

Vastgesteld 

 
2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 Opvang vluchtelingen Oekraïne. 

De eerste vluchtelingen worden dinsdag 29 maart ontvangen op de locatie 
Swetterhage en in de particulier beschikbaar gestelde woonruimte aan de Laan 
van Oud Raetwijck. Ook is andere particuliere opvang aangeboden.  
De paraplu vergunning om dit soort initiatieven mogelijk te maken, is door 
domein Ruimte voorbereid.  
Swetterhage gaat voorbereidingen treffen om de bovenverdieping ook klaar te 
maken voor opname van vluchtelingen 
 

2.2 

 

 MT verslagen 10, 17, 24 en 31 januari 2022 

V.k.a. 

 
2.3 

 

 Aanvullende kredietvotatie oude kredieten 2021 en eerder (Z21-027966) 

In te stemmen met het beschikbaar stellen van de vermelde kredieten uit de 

begroting 2021 en eerdere jaren voor een bedrag van € 179.000 

 

2.4 

 

 Concept jaarrekening 2021 1e lezing (Z22-028882)  

1.    Instemmen met het aanbieden van de concept jaarrekening 2021 aan de 

       accountant 

2.    Kennis nemen van het vervolgproces 

 
 

2.5.R 

 

 Prognosebrief 2021 en Budgetoverheveling 2021 (Z22-028882) 

1. In te stemmen met het aanbieden van de prognosebrief aan de raad; 

2. In te stemmen met de bestemming van het voorlopig resultaat 2021 

              voor het gedeelte van de budgetoverheveling 1 t/m 19 voor een 

              totaalbedrag van € 498.014; 

3. Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit met de bijbehorende 

              begrotingswijzing 2022-001 vast te stellen. 
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 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

3.1.R 

 

 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2022 (Z22-028839) 

Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit Meerjarenprogramma 

Grondexploitaties 2022 vast te stellen 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

3.2.R 

 

 Onderzoek naar lood in bodem volkstuincomplex Oud Raadwijk (Z22-028918) 

- kennisnemen van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar lood in de 

bodem van volkstuincomplex Oud Raadwijk middels de B&W-nota en het 

onderzoeksrapport dat is verstrekt; 

- kennisnemen van de brief die is verstuurd aan de volkstuinvereniging 

Ter informatie naar de raad 

 
3.3 

 

 Geen leges heffen voor omgevingsvergunningen voor opvang Oekraïense 
vluchtelingen 
 

1. Geen leges te heffen voor de omgevingsvergunningen die we verlenen 
om de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. 

2. De gederfde legesopbrengsten ten laste brengen van de kostenplaats 
6462161 Noodopvang Oekraïne in programma 7 Sociaal domein. 

 
Gewijzigd vastgesteld. 
 
Aanvulling besluit 1: 
Mits er sprake is van een initiatief zonder winstoogmerk. 
 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 april 2022  

 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 


