
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 30-06-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

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 21 juni 2022 

Vastgesteld 
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 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 MT verslagen 4 april, 14, en 21 maart 2 en 9 mei 2022 

v.k.a. 

 
2.2 R 

 

 Nieuw programmastructuur 2023 (3e aanbieding) (Z22-029033)  

1.    In te stemmen met de nieuwe programmastructuur 
2.    In te stemmen met het gebruiken van de nieuwe structuur vanaf de  
       programmabegroting 2023 
3.    In te stemmen met het verstrekken van de nieuwe indeling aan de  
       auditcommissie en opdracht te geven aan Servicepunt71 de aanpassingen in 
      de systemen door te voeren 
Ter informatie naar de raad  
 

2.3  Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

Mail update opvang vluchtelingen Oekraïne:  

instemmen met  

- wooncomponent in particuliere opvang: per kalendermaand € 215 voor 

volwassenen en € 55 voor kinderen (conform handreiking rijk) 

- wooncomponent in gemeentelijke opvang : per kalendermaand € 55 

voor zowel volwassenen als kinderen. 

- Vakantiewerk voor jongeren onder de 18 jaar niet als inkomsten uit 

arbeid te beschouwen en in die situatie niet over te gaan tot het 

stopzetten van het leefgeld. 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1 

 

 Voortzetting GGZ in de Wijk in Zoeterwoude van 1 april t/m 31 december 2022 

(Z22-029516) 

-    Instemmen met voortzetten van GGZ in de Wijk (Wijkfunctionaris GGZ); 
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-    Instemmen met inhuren van deze expertise bij GGZ Rivierduinen met een 

     omvang van 6 uur per week van 1 april tot en met 31 december 2022; 

-    Instemmen met het verstrekken van een subsidie aan GGZ Rivierduinen voor 

     4 uur per week vanuit het Investeringsfonds Maatschappelijke zorg; 

-    Instemmen met het verstrekken van een aanvullende subsidie aan GGZ 

     Rivierduinen voor 2 uur per week vanuit de gemeentelijke begroting Wmo, 

     voor de periode 1 april t/m 31 december 2022 voor somma van € 8.606,52. 

 
3.2.R 

 

 Jaarverantwoording Kinderopvang toezicht en handhaving 2021 (Z22-029174) 

De jaarverantwoording 2021 Wet kinderopvang vaststellen. 

Het verslag ter kennisname zenden aan de gemeenteraad, met een afschrift aan 

de Inspectie van het Onderwijs, conform art. 1.67 van de Wet kinderopvang. 

Ter informatie naar de raad 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 juli 2022  

  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 


