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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 31 mei 2022 

Vastgesteld 

 
 

1.2  Opvang vluchtelingen Oekraïne 

Het concept voorstel bestuurlijke kaders voor opvang van vluchtelingen is klaar. 
Het college is akkoord met het concept en vaststelling volgt in een volgende 
collegevergadering. Bekeken wordt nog of de tekst over de huisdieren duidelijk 
genoeg is. 
Contacten met Zoeterwoude voor elkaar over de aansturing van de vrijwilligers 
is besproken en wordt vorm gegeven. 
De gemeente blijft eind verantwoordelijk. Mevrouw Theeuwes is het 
aanspreekpunt voor Zoeterwoude voor Elkaar en blijft goed betrokken bij wat 
de rol van de gemeente is en van Zoeterwoude voor Elkaar. 
Mevrouw Theeuwes is hiervoor het aanspreekpunt en gaat de overeenkomst 
opstellen.  
Mevrouw Theeuwes haar contract is verlengd tot 1 oktober.  
 
2 locaties, waar nu vluchtelingen zijn gehuisvest, zijn niet geschikt voor de 
winter. Per oktober worden deze vluchtelingen indien nog nodig ergens anders 
ondergebracht. 
 
Een bijeenkomst om de vrijwilligers te bedanken wordt op korte termijn 
georganiseerd door mevrouw Theeuwes 
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 Cultuur, Sport en Recreatie 

 

2.1 

 

 Jaarrekening en jaarverslag 2021 Stichting Multifunctioneel Centrum  

De Eendenkooi  (Z22028371) 

-Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van Multifunctioneel 

Centrum De Eendenkooi en de subsidie definitief vaststellen op € 64.000. 

- Multifunctioneel Centrum De Eendenkooi conform artikel 8, lid 8 vrijstelling 

verlenen van artikel 8, lid 7 van de Algemene Subsidieverordening 

Zoeterwoude. 

- De brief voor de definitieve subsidievaststelling 2021 vaststellen 
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2.2 

 

 Jaarrekening en jaarverslag 2021 Stichting Sporten in de gemeente 

Zoeterwoude  (Z22-029013) 

Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de Stichting 

Sporten en de subsidie definitief vaststellen op € 39.084 

De brief voor de definitieve subsidievaststelling 2021 vaststellen. 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1.R 

 

 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Zoeterwoude 2022 (Z21-027744) 

1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op de 'concept Verordening 

bekostiging leerlingenvervoer Zoeterwoude 2022', zoals vastgesteld in het 

college op 15 februari 2022. 

2. In te stemmen met de concept-beantwoording op de inspraakreacties. 

3. In te stemmen met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit om de 

'Verordening bekostiging leerlingenvervoer Zoeterwoude 2022' vast te stellen. 

 

Ter besluitvorming naar de raad 

 
Raadsvoorstel gewijzigd vastgesteld. 
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 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

4.1 

 

 Huurverhoging woningen, standplaatsen en woonwagens per 1 juli 2022  

(Z22-029459) 

Het huurverhogingspercentage per 1 juli 2022 te bepalen op 2,3% voor de twee 

woningen en voor de standplaatsen. De huurverhoging voor de woonwagen aan 

het Molenpad 2 te bepalen op 0%. 

 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 juni 2022  

 
 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 
 


