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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 7 juni 2022 

Vastgesteld 

 
1.2  Opvang vluchtelingen Oekraïne 

Matthijs praat het college bij over de actuele stand van zaken in Zoeterwoude 
en in de regio. Niet alle beschikbare opvangplekken in Zoeterwoude zijn bezet. 
Verder geen bijzonderheden. 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

2.1 

 

 Definitieve vaststelling gemeentelijke bijdrage Schuldhulpmaatje 

Zoeterwoude 2021 (Z22-029436) 

1.    Kennisnemen van het bijgevoegde jaarverslag 2021 Schuldhulpmaatje 

Zoeterwoude 

2.    De gemeentelijke bijdrage aan Schuldhulpmaatje Zoeterwoude voor 2021 

definitief vaststellen op € 3.500 

3.    Vastellen van de bijgevoegde conceptbrief. 

 
2.2 

 

 Voorlopige gemeentelijke bijdrage 2022 Schuldhulpmaatje Zoeterwoude  

(Z22-029426) 

-De gemeentelijke bijdrage 2022 aan Schuldhulpmaatje Zoeterwoude voorlopig 

vaststellen op € 3.500 overeenkomstig de aanvraag. 

-Vaststellen van de bijgaande conceptbrief. 

 

3 

 

 Volksgezondheid en Milieu 

 

3.1 

 

 Bezwaar afwijzen duurzaamheidssubsidie (Z22-029365) 

I.    Het bezwaarschrift van 19 januari 2022 ingediend door een bewoner tegen 

het besluit van 30 december 2021 tot weigering van de aanvraag voor een 

duurzaamheidssubsidie voor de locatie Stadhouderslaan  te Zoeterwoude 

ongegrond te verklaren 

II.    In te stemmen met het conceptbesluit tot ongegrondverklaring van het 

bezwaarschrift van 19 januari 2022 en het bestreden besluit in stand te laten 

conform het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften 
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III.    Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar 

IV.    De uitvoering van beslispunt drie te mandateren aan de directeur van de 

Omgevingsdienst West-Holland 

 
3.2 

 

 Subsidie Nationale Diabetes Challenge 2022 (Z22-029411) 

-    Huisarts Kortmann vrijstelling verlenen van de verplichting een 

rechtspersoon te zijn om subsidie te krijgen. 

-    Aan huisarts Kortmann een subsidie van € 1.500 verlenen voor de organisatie 

van de Nationale Diabetes Challenge 2022 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 21 juni 2022  

 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 

   

 


