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1 

 

Algemeen 

 

1.1 

 

Conceptbesluitenlijst en actielijst 12 april 2022 

Vastgesteld 
 

2 

 

Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

Opvang vluchtelingen Oekraïne. 

College wordt bijgepraat over de actuele stand van zaken (Swetterhage).  
De bovenverdieping van de locatie wordt in gereedheid gebracht voor de opvang van 
vluchtelingen. Er is een donatie van de kerk toegezegd. Mogelijke besteding en de 
reactie richting de kerk wordt besproken.  
Per 1 mei is een projectmanager aangesteld. 
 

2.2 Dagvaarding in hoger beroep (Z18-018405) 

1. Verweer voeren, en onze advocaat zich laten stellen omdat er dan betere 

mogelijkheden zijn om ons standpunt naar voren te brengen en ons te 

verweren. 

        2.      Onze externe deskundige en onze advocaat opdracht geven om ons bij 

                  te staan in hoger beroep.  

        3.      Akkoord gaan met het gevraagde voorschot voor het griffierecht. 

 
2.3 Toekenning Gouden Klaver (Z22-028746) 

 
 De Gouden Klaver toekennen aan wethouder Ton de Gans 

 

3 

 

Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1.R 

 

Herziene eindevaluatie nota Sociaal Beleid Zoeterwoude Gelukkig en Gezond (Z22-

028509) 

Raadsvoorstel en concept raadsbesluit vaststellen 

Ter besluitvorming naar de Raad 
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Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

4.1.R 

 

Evaluatie Uitvoeringsplan 2021 Vergunningverlening en Handhaving (Z22-028476) 

De Evaluatie van het Uitvoeringsplan 2021 Vergunningverlening en Handhaving: 

a.    vaststellen (door het college en door de burgemeester, elk voor zijn 

       bevoegdheden); 

b.    ter informatie toesturen naar de gemeenteraad, de Inspectie Leefomgeving en  

       Transport en de provincie. 

Ter informatie naar de raad 
 

4.2 

 

Aanvullend krediet Westwout fase 5 en Verlaatweg(Z20-025201) 

1. Extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Westwout fase 5 voor de 

volgende onderdelen: 

I) Wegen (7421144) à € 200.000 

II) Riolering (7472261) à € 300.000 

III) Openbare Verlichting (nieuw krediet) à € 25.000 

2. Extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Verlaatweg voor de 

volgende onderdelen: 

IV) Riolering (7472262) à € 200.000 

V) Openbare Verlichting (nieuw krediet) à € 20.000 

3. Akkoord te gaan met het inzetten van krediet waarvoor dekking is, voor de 

volgende onderdelen: 

VI) Groen Westwout fase 5 (7456025) à € 30.000 

VII) Straatmeubilair Westwout fase 5 (7421155) à € 5.750 

4. Het afsluiten en opnieuw inzetten van: 

VIII) Vervangen straatmeubilair 2020 (7421153) en 2021 (7421154) met een 

totaal van € 258.000 

IX) Reconstructie fase 2 (7421071) à € 29.000 

X) Rioolvervanging fase 3 (7472259) à € 10.000 

5. De extra kapitaallasten van de genoemde kredieten, per saldo voor een 

bedrag van € 6.100, mee te nemen in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026. 

4.3.R 

 

Aanvraag krediet voor de aanleg mantelbuizen in het buitengebied voor onder 

andere glasvezel (Z21-027875) 

Het college heeft kennisgenomen van dit voorstel. Behandeling/besluitvorming vindt 
plaats in het college in de nieuwe samenstelling. 
 

4.4.R 

 

Samenwerkingsovereenkomst aanleg van breedbandnetwerken (Z22-029001) 

Het college heeft kennisgenomen van dit voorstel. Behandeling/besluitvorming vindt 
plaats in het college in de nieuwe samenstelling  
 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 april 2022  

  

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

secretaris                                                                            burgemeester 
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