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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 29 maart 2022 

Vastgesteld. 
 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 Opvang vluchtelingen Oekraïne. 

Het college wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken. 

De opvang zit vol. Zorgvragen uitgezet over revalidatie /onderwijs/ 

kinderopvang. Voorbereidingen worden getroffen voor het inrichten van 

Roskam 13 voor begin mei.  

Voor de continuïteit wordt een projectmanager gezocht. 

Het college is onder de indruk van al het werk wat is en wordt gedaan door de 
organisatie en spreekt haar dank uit.  
 

2.2. 

 

 Budgethoudersregeling Zoeterwoude 2022 (028895) 

Budgethoudersregeling Zoeterwoude 2022 vaststellen 

 
2.3 

 

 MT verslagen 7 , 21 en 28 februari en 7 maart 2022 

V.k.a. 

 
2.4. 

 

 Vaststellen Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022 (021735) 

• Het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022 vast te stellen; 

• Op grond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 

te stemmen met het inwerkingtreden van alle personele bevoegdheden 

met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, conform artikel 11 van 

het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022; 

• De bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit behorende ‘Verleende en 

Ontvangen mandaten externe bestuursorganen’ vast te stellen; 

• De Mandaatregeling 2019 en het Mandaatregister 2019 in te trekken. 
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2.5 

 

 Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden inzake JOIN (Z22-028852) 

-    Vaststellen van Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake JOIN; 

-    Te besluiten in te stemmen met het overgaan tot vervanging van analoge    

      archiefbestanden door digitale reproducties conform de kwaliteitseisen van  

      het vervangingsproces zoals vastgelegd in het Handboek vervanging analoge  

       archiefbescheiden inzake JOIN; 

-    Het besluit conform artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht ter inzage te  

      leggen; 

-    Het besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht per  

     1 januari 2022 wanneer er geen bezwaren worden ingediend die aanpassing 

      van het besluit noodzakelijk maken. 

 
3 

 

 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

3.1 

 

 Ongegrondverklaring beroep tegen bouwstop, last onder dwangsom en 

invorderingsbeschikking (023171) 

Kennis nemen van de uitspraak van de rechtbank van 22 maart 2022 

(ongegrondverklaring beroep tegen een bouwstop, een last onder dwangsom en 

een invorderingsbeschikking). 

 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 april 2022  

 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 

   

 


