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1 

 

 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 6 september 2022 

Vastgesteld.  

 
1.2  Terugkoppeling opvang vluchtelingen Oekraine 

 
  De nieuwe projectleider Ajna Demaj start maandag 19 september en Nina 

Theeuwes is tot eind oktober aanwezig. 

 
Woonunits. 
De burgemeester gaat in gesprek met Swetterhage of er ruimte beschikbaar is 
om woonunits te plaatsen.  
Er wordt gezocht naar huisvesting, om de vluchtelingen die nu in de caravans 
verblijven, ergens anders onder te brengen. 
 
De opdracht ligt ook bij afdeling Ruimte om te onderzoeken waar er tijdelijke 
woonunits geplaatst kunnen worden voor eigen starters, asielzoekers en 
Oekraïners. Wethouder Olthof stelde eerder voor een werkgroep tijdelijke 
huisvesting op te zetten zich hiermee gaat bezig houden. 
 
De stuurgroep maakt zich zorgen om de landelijke druk met name voor 
mogelijke andere locaties in Zoeterwoude. 
 Als een eigenaar in contact is met het COA en de locatie heeft een 
woonbestemming dan heeft de gemeente waarschijnlijk weinig middelen hier 
iets tegen te doen. 
 

2 

 

 Cultuur, Sport en Recreatie 

 

2.1 

 

 4de verdeling Heinekenfonds (Z22-029364) 

Instemmen met de voorgestelde 4de  verdeling van het Heinekenfonds 2022 

van € 2.630. 
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 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

3.1 R  Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg N11 (Z22-029736) 

N.a.v. collegevergadering agendapunt 4.1  
Gelet op de verschillende juridische adviezen besluit het college om voorstel en 
besluit voor de raad voor te bereiden, zodat het besluit ‘in overeenstemming 
met de raad’ wordt genomen. Voorgesteld wordt het raadsvoorstel en concept 
besluit in dezelfde avond in de voorronde en raad te behandelen. 
De burgemeester bespreekt dit in het presidium. 
 

4 

 

 Rondvraag 

 

4.1 

 

 Communicatieve aspecten van de besluitvorming 

Geen 

 
4.2 

 

 Strategische ontwikkeling ter agendering? 

De in de gemeenteraad aangenomen motie Haasbroek: deze wordt na afloop 

van de collegevergadering besproken door de burgemeester en de wethouders. 

 
4.3 

 

 Terugblik voorronde/raad 8 september jl. 

Het college bespreekt o.a. de bespreekpunten: 

 
Kopperwetering. 

Als gemeente goed weten wat we kunnen doen en mogen doen (denk aan alle 
juridische aspecten, deze zijn uitgezet bij SP71) 
Zeer complexe zaak. Meerder partijen zijn hierbij betrokken. 
Het wachten is nu op de vergunningaanvraag. 
 
Brief aan verenigingen Haasbroek 
De procedure wordt besproken en de burgmeester stelt vast dat de brief eerst  
ter informatie naar de raad had gemoeten. 
 
Motie Haasbroek 
Na afloop van de collegevergadering bespreken burgemeester en de 
wethouders de vervolgacties n.a.v. in de raad aangenomen motie. 
 
In MT signaleert onrust in de organisatie. De sfeer in de recente 
raadsbijeenkomsten versterkt dit. Afstemming binnen de portefeuilles en 
communicatie naar de organisatie is nodig. Wellicht biedt het werkprogramma 
van het nieuwe coalitieakkoord hiervoor een goede basis. De secretaris vraagt 
hier aandacht voor. 
 
Inloopavond Bernardus. 
De burgemeester praat de fractievoorzitters bij tijdens het Presidium en aan de 
hand daarvan beslissen of er een extra raadsmoment komt. 
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Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 september 2022  

  

J. Harland                                                                           F.Q.A van Trigt 

loco-secretaris                                                                  burgemeester 

 

   

 


