
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 05-07-2022 

Tijd 10:00 - 14:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

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

Trigt en Wilma Zoetemelk - van der Hulst 
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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 30 juni 2022 

Vastgesteld 

 
2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

2.1  Opvang vluchtelingen uit Oekraïne. 
Het college wordt geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. 
 
 

2.1 

 

 MT verslagen 16, 23 en 30 mei 2022 

V.k.a. 

2.2 

 

 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 (Z22-029556) 

Op onderstaande (ex) politieke ambtsdragers geen verrekenplicht over 2021 

overeenkomstig de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet toe te passen: 

Dhr. R.F. Bouter 

Dhr. A. de Gans 

Dhr. F.Q.A. van Trigt 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1.R 

 

 Afwijkingsverzoek aanbestedingsbeleid (Z21-026234) 

Instemmen met het afwijkingsverzoek aanbestedingsbeleid voor het inzetten 

van een jongerencoach via SCOL Leiden 

Ter informatie naar de raad 

 

3.2.R 

 

 Beleidsnota eenzaamheid: Samen is toch gezelliger (Z21-027534) 

Beleidsnota eenzaamheid: samen is toch gezelliger vaststellen 

Ter informatie naar de raad 

 
Gewijzigd vaststellen in Uitvoeringsplan in plaats van beleidsnota. 
 



 

Pagina 2 
 

3.3.R 

 

 Vorming sociaal team Zoeterwoude (Z22-029563) 

1.    Instemmen met het vormgeven van de integrale toegang tot het sociaal 

domein vorm door het oprichten van een sociaal team. Daarbij de vier in dit 

voorstel genoemde uitgangspunten voor de visie op integraal werken én de in 

dit voorstel genoemde uitgangspunten voor dienstverlening mee te geven bij 

het organiseren van het sociaal team. Dit te doen in 2022 en ter besluitvorming 

voor te leggen aan het college. 

2.    Instemmen met een verdere uitwerking van het sociaal team gedurende het 

eerste jaar (2023), inclusief de structurele financiële onderbouwing; 

3.    Instemmen met het starten van het sociaal team met de interne partners 

Zorgloket, loket Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening én de externe partners 

Jeugdteam Leidse regio, Kwadraad, Stichting MEE en GGZ Rivierduinen. 

Ter informatie naar de raad 

 
Aangepast besloten: 
Het college is enthousiast over het idee en wil betrokken blijven bij de 
vormgeving, de partners en  de mogelijke financiële consequenties. Daarom is in 
het besluit opgenomen dat eind dit jaar nog een voorstel over de nadere 
vormgeving in het college wordt behandeld. 
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 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

4.1 

 

 Gelderswoudseweg, bezwaar bodem  (Z22-029593) 

1.    Het proforma bezwaarschrift van 12 januari 2022 en het aanvullend 

bezwaarschrift van 4 maart 2022 tegen het ingenomen standpunt in de brief van 

3 december 2021 waarbij niet-akkoord wordt gegaan met de Bbk-melding voor 

het toepassen van Granuliet aan de Gelderswoudseweg te Gelderswoude, niet-

ontvankelijk te verklaren. 

2.    In te stemmen met het conceptbesluit tot niet-ontvankelijkverklaring van 

het bezwaarschrift van respectievelijk 12 januari 2022 en 4 maart 2022 conform 

het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften 

3.    Bezwaarmaker op de hoogte te brengen van deze beslissing op bezwaar 

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

Omgevingsdienst West-Holland 

 
4.2 

 

 Besluitvormingsproces Warmtevoorziening Leidse Regio (Z20-024355) 

Positief te adviseren betreft ter inzage liggende Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau WartelinQ Rijswijk-Leiden als onderdeel van Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP). 

 

4.3 

 

 Verlenging huurovereenkomst H. Huisman Holding B.V. (Z22-029599) 

De huurovereenkomst met H. Huisman Holding B.V. tegen de voorwaarden uit 

de overeenkomst van 22 februari 2009 en Allonge I en II te verlengen tot 

uiterlijk 22 februari 2024. 
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4.4.R 

 

 Vaststellen rapport voorkeurslocatie 150 kV/50 kV-station in Barrepolder in 

Alphen aan den Rijn (Z22-029547) 

Akkoord gaan met de aanwijzing van de Barrepolder (locatie C) als 

voorkeurslocatie voor vestiging van het 150kV/50kV trafostation. 

 

Ter informatie naar de raad 

 
 

 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 augustus 2022  

 
 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 

 


