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1 

 

 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 23 augustus 2022 

vastgesteld 
 

2  Bestuur en Burgerzaken 
 

2.1 

 

 Brief Sportverenigingen bespreken (Z18 019459) 

Gang van zaken wordt besproken.  
College bespreekt de brief. Er zijn wat vraagtekens bij de ondertekening van de 
brief. De boodschap in de brief is dat dit project vanuit portefeuille Sport en niet 
meer vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling wordt aangestuurd.  
PZ heeft vragen gesteld over de brief. De afhandeling hiervan komt terug in het 
college. 
 

3  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

 
3.1 

 

 Benoeming bestuursleden Service Organisatie Zorg (Z22-029603) 

1. De portefeuillehouder Jeugd, de heer Fred van Trigt, aan te wijzen als 

bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland namens de 

gemeente Zoeterwoude voor de huidige zittingsperiode; 

2. De portefeuillehouder WMO, de heer Mathieu Paardekooper, aan te wijzen 

als plaatsvervangend bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland 

Rijnland namens de gemeente Zoeterwoude voor de huidige zittingsperiode. 

3. De Serviceorganisatie Zorg hierover te informeren. 

 

4  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 
4.1 

 

 Toekomstperspectief De Eendenkooi (Z22-029929) 

Het bestuur van De Eendenkooi heeft per brief de gemeente verzocht om de 

verduurzaming van het gebouw financieel te faciliteren. Hierover heeft een 

gesprek plaatsgevonden van wethouder Olthof met het bestuur.  

Om een goed onderbouwd besluit te nemen is het nuttig binnen het college 

eerst een gesprek te voeren over het toekomstperspectief van De Eendenkooi 

en met name over de verwachte termijn dat het gebouw nog wordt gebruikt. 
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4.2 

 

 Aanvraag lening voor renovatie en verbouwing Muziekcentrum, Schenkelweg 

6 (Z22-028922) 

1.    Het bestuur van het Muziekcentrum Zoeterwoude een lening verstrekken 

van € 50.000 voor de (onderhouds-) investeringen van het Muziekcentrum 

tegen de condities zoals opgenomen in de bij het voorstel behorende 

leningsovereenkomst. 

2.    De concept-leningsovereenkomst vaststellen. 

 
  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 6 september 2022  

 
  

J. Harland                                                                        F.Q.A van Trigt 

Loco-secretaris                                                              burgemeester 

 

 


