
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 10-05-2022 

Tijd 14:00 - 16:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

Aanwezigen Bestuurssecretaresse Zoeterwoude, Fred van Trigt, Paul Olthof, Mathieu 

Paardekooper en Wilma Zoetemelk - van der Hulst 
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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 4 mei 2022 

Vastgesteld. 

 
2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1  Opvang vluchtelingen Oekraïne 

Nina Theeuwes is gestart voor 2 maanden als projectleider (inhuur)  voor 20 uur 
per week. Om de werkdruk en de inzet van de kerngroep en medewerkers 
sociaal domein te ontlasten is Nina als projectleider aangetrokken. 
Hierdoor wordt ook de werkdruk bij domein samenleving minder en kan 
iedereen zich weer iets meer op het reguliere werk richten. 
Acties zijn: de frequentie overleg kerngroep en stuurgroep afschalen. 
Indien noodzakelijk bijpraten in college (per week bepalen) 
Crisis omzetten naar algemene lijnorganisatie. 
 
Nina neemt de rol van projectleider over van mevrouw Valk. Matthijs gaat in 
gesprek met mevrouw Valk over haar verdere invulling bij de opvang. 
 
Prioriteit is het opzetten van kaders/richtlijnen. Er zijn nog veel vraagstukken en 
losse eindjes. 
Vanuit de gemeente leefgeld en inschrijving organiseren loopt goed.  Bezien wat 
we als gemeente echt moeten doen, en wat door anderen (incl. de 
vluchtelingen) gedaan kan worden. Dit wordt meegenomen in de kaders.  
Nina is hiervoor ook in contact met de regiogemeenten. 
Nina gaat i.o.m. Fred/Matthijs een opzet maken en dit verder uitwerken ter 
bespreking in de collegevergadering. 
 
Ook zorgt zij voor het compleet maken van het overzicht van gerealiseerde 
plekken (en uitbreiding) voor opvang en de particuliere opvang onder regie van 
de gemeente. Dit overzicht heeft Fred nodig ter bespreking in het RBT van 
vanmiddag. 
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 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

3.1 

 

 Aanwijzen toezichthouders regels fysieke leefomgeving en Algemene 

plaatselijke verordening (Z22-029038) 

Bijgevoegd besluit vaststellen tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving 

van regels voor de fysieke leefomgeving en de Algemene plaatselijke 

verordening. 

 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 mei 2022  

 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 
 

 


