
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 06-09-2022 

Tijd 10:00 - 14:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

Aanwezigen 

 
 
Afwezig 

Bestuurssecretaresse Zoeterwoude, Paul Olthof, Mathieu Paardekooper, Fred van 

Trigt en Joop Harland. 

 

Wilma Zoetemelk - van der Hulst 
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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 30 augustus 2022 

Vastgesteld. 

 
Agendapunt 2.1. Brief sportverenigingen bespreken. 
Notulering is aangepast. 
 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

2.1  Opvang vluchtelingen Oekraïne 

Woensdag 7 september is er in De Vriendschap een borrel voor de vrijwilligers. 
Burgemeester Van Trigt en Matthijs van Kampen zijn hierbij aanwezig. 
 
Voor de kosten van opvang inclusief ambtelijke uren is een voorschot 
aangevraagd. Huisvestingskosten vallen hier niet onder. Daar is een andere 
regeling voor. 
 
Gesprekken zijn geweest met zes kandidaten voor de  vacature van 
projectcoördinator vrijwilligers en andere zaken. Er zijn volgens de stuurgroep 
twee kandidaten over die geschikt zijn voor deze functie. Het college gaat 
akkoord dat de stuurgroep de keuze maakt wie de nieuwe projectcoördinator 
wordt. 
 
Huidige manier van opvang vluchtelingen Oekraïne op de camping is niet 
geschikt voor de winter. Op korte termijn moet hiervoor een oplossing komen. 
Diverse opties worden onderzocht. 
 

2.2 

 

 MT verslagen 8 augustus en 16 augustus 

V.k.a. 

 
N.a.v. MT 16 augustus 
Punt 7. Bij Maatschappelijk Beleid is een onderzoek gedaan door het bureau Wij 
van Van Wanten inzake de werkdruk. De portefeuillehouder personeel en 
organisatie had hierover graag op de hoogte worden gesteld.  Joop zal de 
eindversie van het rapport met de portefeuillehouder bespreken.  
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Bespreking zal ook in het MT plaatsvinden.  
 

2.3  Brief van college B&W aan Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg 

 (Z22-029982) 

 
  Akkoord gaan met brief van college B&W aan OMM 
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 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

 

3.1.R 

 

 Grondslag gegevensgebruik bij ondersteuning huishoudens met minimum 

inkomen op het gebied van energiebesparende maatregelen.(Z22-029621) 

Instemmen met het gebruik van contactgegevens, die eerder zijn ontvangen 

voor de uitvoering van energietoeslag, voor het bieden van hulp voor beperking 

van energieverbruik. 

 

Ter informatie naar de raad 

 
3.2.R 

 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete Wet inburgering gemeente 

Zoeterwoude 2022 (Z22-029837) 

1. Vasstellen van de concept-Verordening verrekening bestuurlijke boete 

gemeente Zoeterwoude 2022 

2. Vaststellen van het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit 

Verordening verrekening bestuurlijke boete gemeente Zoeterwoude 

2022. 

Ter besluitvorming naar de raad 

 
3.3 

 

 Verlenging contract IK advisering ten behoeve van vorming sociaal team 

Zoeterwoude (Z22-029563) 

Instemming met, in afwijking van het advies van Juridische zaken Servicepunt71, 

verlengen van het contract met IK advisering ten behoeve van de vorming van 

een sociaal team Zoeterwoude. 

 
 

  

3.4.R 

 

 Raadsinformatiebrief situatie jeugdhulpplusaanbieder Schakenbosch  

(Z22-028563) 

1. Kennis nemen van de raadsinformatiebrief situatie jeugdhulpplus-

aanbieder Schakenbosch; 

2. De raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te versturen 

Ter informatie naar de raad 

 

 

 
 
 

  



 

Pagina 3 
 

4 

 

 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

4.1. 

 

 Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg-N11 (Z22-029736) 

1. Indienen verzoek tot ontheffing van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland voor het bestemmingsplan Ongelijkvloerse kruising 

Burgemeester Smeetsweg-N11. 

Conform advies mits. 
Juridische advies krijgen over wat verstaat men over overeenstemming met de 
raad. Als advies luidt dat de raad voldoende is ingelicht dan het verzoek 
indienen als de raad onvoldoende is dan z.s.m. raadsvoorstel opstellen. 
Wethouder Olthof bespreekt dit met Petros. 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 september 2022  

  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 


