
 

Besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 24-05-2022 

Tijd 10:00 - 14:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

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

Paardekooper en Matthijs van Kampen 

Afwezig Wilma Zoetemelk – van der Hulst 
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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 17 mei 2022 

Vastgesteld 
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 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1  Bijpraten opvang vluchtelingen 

De heer Van Kampen informeert het college over de laatste stand van zaken en 
het aantal vluchtelingen per locatie in Zoeterwoude. 
   
Ook de aantallen vluchtelingen per locatie en de nog beschikbare locaties zijn 
vanuit het regionale overleg besproken. Er een voorstel om regionaal meer 
samen te werken b.v. de taakstelling verdelen over de regiogemeenten. 
Zoeterwoude voldoet al aan de taakstelling.  
 
De werkgroep vrijwilligers Oekraïne heeft kenbaar gemaakt dat zij een overzicht 
met kaders nodig hebben waar o.a. de rollen duidelijk worden aangeven, wie 
doet wat en is waarvoor aansprakelijk. Mevrouw Theeuwes is bezig met het 
opstellen van het overzicht met kaders en heeft samen met de heer Van 
Kampen een overleg met de werkgroep om hierover met elkaar het gesprek aan 
te gaan. De gemeente is, als eindverantwoordelijke, bezig zich te positioneren. 
 

  

2.2.R 

 

 Concept jaarrekening 2021 (2e lezing) (Z22-028882) 

1. De concept jaarrekening 2021 vaststellen en beschikbaar te stellen aan 

de auditcommissie; 

2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit vaststellen; 

3. De wethouder Financiën een mandaat geven om de definitieve 

jaarrekening aan de Raad te verzenden (na mogelijke correcties van de 

accountant). 

Ter besluitvorming naar de raad 

Vastgesteld onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 
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 Cultuur, Sport en Recreatie 

 

3.1 

 

 3de verdeling Heinekenfonds (Z22-029100) 

Instemmen met de voorgestelde 3de verdeling van het Heinekenfonds 2022  

van €2.950 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

4.1.R 

 

 Aanbesteding doelgroepenvervoer Leidse regio (leerlingenvervoer, vervoer 

Jeugdwet, vervoer DZB)  (Z22-028464) 

1. De opdracht voor het uitvoeren van het Leerlingenvervoer (perceel 1)  

     te gunnen aan Noot Touringcar Ede B.V.. 

2. De opdracht voor het uitvoeren van vervoer vanuit de Jeugdwet (perceel 2)  

     te gunnen aan Noot Touringcar Ede B.V.. 

 

Ter informatie naar de Raad 

 
 

4.2.R 

 

 Rapportage welzijnsbezoeken Zoeterwoude (Z22-029161) 

Kennisnemen van de rapportage welzijnsbezoeken Zoeterwoude 2019-2021 

 

Ter informatie naar de Raad 
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 Onderwijs 

 

5.1 

 

 Aanvullende bepaling Opdrachtbeschrijving, behorende bij de 

Raamovereenkomst Inburgering Onderwijsroute HBO/WO (Z22-028957) 

Vaststellen van de aanvullende financiële bepalingen in de opdrachtbeschrijving 

bij een lagere aantal deelnemers voor de Onderwijsroute dan berekend.  

De opdrachtbeschrijving vormt hierbij integraal onderdeel van de 

Raamovereenkomst Inburgering Onderwijsroute HBO/WO. 

 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 31 mei 2022  

 
  

M. van Kampen                                                                 F.Q.A van Trigt 

loco-secretaris                                                                   burgemeester 

 


