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1 

 

 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 5 juli 2022 

Vastgesteld 

 
1.1 

 

 Opvang vluchtelingen Oekraïne 

De opvang in de locatie Swetterhage loopt goed. Extra personele inzet is nodig 
voor de continuïteit van de begeleiding (op locatie en vanuit het gemeentehuis). 
Ook wordt nog bezien of en zo ja wat Zoeterwoude voor Elkaar kan betekenen.  
Van de andere opvanglocaties is geen actuele informatie. 
 
 

1.2 

 

 MT verslag 13, 20 en 27 juni, 12 en 18 juli 2022 

V.k.a. 

 

 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 Registreren digitaal huwelijk in de BRP (Z22-028685) 

Overeenkomstig het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften de 

bezwaren gegrond te verklaren en een nieuw besluit te nemen. 

 
 
 

2.2.R 

 

 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

(Z22-029488) 

In te stemmen met de als bijlage l toegevoegde 12e wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

• In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het 

wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot 

en met 16 maart 2022; 

• In te stemmen met de als bijlage 2 toegevoegde brief “Besluitvorming 

gemeente 12e wijziging GR ODWH”; 



 

Pagina 2 
 

• In te stemmen met de benoeming van wethouder Olthof als lid van het 

algemeen bestuur van de ODWH; 

• Raadsvoorstel en concept raadsbesluit vast te stellen. 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

3 

 

 Cultuur, Sport en Recreatie 

 

3.1.R 

 

 Meerjarensubsidieprogramma (Z22-029624) 

1. Het concept subsidieprogramma voor twee jaar vaststellen in plaats van 

vier jaar en daarbij af te wijken van de termijn genoemd in de brief aan 

de instellingen en af te wijken van het juridisch advies. 

2. Het concept subsidieprogramma met de toelichting toezenden aan de in 

het programma genoemde instellingen en de raadsleden ten behoeve 

van de inspraakavond op 8 september 2022. 

3. De begeleidende brief aan de instellingen vaststellen 

Ter informatie naar de raad voor de inspraak tijdens de voorronde op 8 
september 
 

4 

 

 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

4.1.R 

 

 Tussenevaluatie uitvoering energietoeslag juli 2022 (Z22-029731) 

Memo tussenevaluatie uitvoering energietoeslag juli 2022 

Ter informatie naar de raad 

 
5 

 

 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

5.1.R 

 

 Actualisatie uitgangspunten landschappelijke inpassing ongelijkvloerse 

kruising Burgemeester Smeetsweg-N11 (Z22-029736) 

De actualisatie van de uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van 

de ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg-N11 vaststellen. 

Ter informatie naar de Raad 

 
5.2.R 

 

 Instemmen met raadsvoorstel en raadsbesluit voor het vaststellen van het 

Bomenbeleidsplan 2022 met bijlagen en de nieuwe bomenverordening 2022 

(Z22-028554) 

Instemmen met raadsvoorstel en raadsbesluit voor het vaststellen van het 

Bomenbeleidsplan 2022 met bijlagen en de nieuwe bomenverordening 2022 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 augustus 2022  

  

J.W.   Harland                                                                     P. Olthof 

loco-secretaris                                                                   loco-burgemeester 
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