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Voorzitter Fred van Trigt 
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 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 5 april 2022 

Vastgesteld. 

 
 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 Opvang vluchtelingen Oekraïne, in aanwezigheid van M. van Kampen 

Het college wordt bijgepraat over de actuele stand. 

Duidelijk is dat Zoeterwoude voldoet aan de gestelde opgave. Dit is nog niet alle 

regio gemeenten gelukt. Het  college is content hierover. Dit geldt ook voor de 

wijze waarop de opvang verloopt . 

Inmiddels is duidelijkheid over de vergoeding van het rijk van gerealiseerde 

opvangplaatsen. Prioriteit heeft het werven van een projectleider om personele 

inzet te regelen, de eigen organisatie te ontlasten en procedures en werkwijzen 

te formuleren en borgen. Een taak zal ook zijn de bestuurlijke uitgangspunten 

van de opvang te formuleren.  

 
2.2.R 

 

 Nieuwe programmastructuur 2023 (Z22-029033) 

Aangehouden tot een volgende week, in verband met enkele vragen, college 
staat achter de nieuwe programma structuur. 
Voorstel komt binnenkort terug, ter vaststelling, in het college. 
 

2.3. 

 

 Beroepsprocedure Belastingdienst tegen btw heffing op ontvangen bedragen 

van Stichting Afvalfonds (Nedvang) (Z22-029046) 

1.    Op grond van artikel 160 lid 1 aanhef en onder f Gemeentewet namens de 

rechtspersoon gemeente Zoeterwoude een beroepsprocedure te starten tegen 

de uitspraak op bezwaar d.d. 11 april 2022. Dit in verband met de discussie met 

de Belastingdienst inzake de btw-problematiek omtrent de ontvangen gelden 

van Stichting Afvalfonds (Nedvang). 

2.    Op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet de fiscalisten van 

Servicepunt71 te machtigen om in de beroepsprocedures in deze zaak namens 

de gemeente het beroepschrift te ondertekenen, schriftelijk en mondelinge 

gronden van beroep aan te voeren, nadere inlichtingen te verschaffen en de 

gemeente te vertegenwoordigen ter zitting in verband met het ingediende 
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beroepschrift. 

 

 

3 

 

 Openbare Orde en Veiligheid 

 

3.1.R 

 

 Strategie Digitale Veiligheid 2022 – 2024  & Uitvoeringsprogramma Digitale 

Veiligheid(Z22-028758) 

• Kennis te nemen van de Strategie Digitale Veiligheid 2022 – 2024; 

• Kennis te namen van het Uitvoeringsprogramma Digitale Veiligheid; 

• In het Periodiek Overleg Digitale Veiligheid de voortgang van het 

uitvoeringsprogramma aan de orde te stellen. 

ter informatie naar de raad 

 
 

4 

 

 Cultuur, Sport en Recreatie 

 

4.1 

 

 Tweede verdeling Heinekenfonds (Z22-029028) 

Instemmen met de voorgestelde tweede verdeling van het Heinekenfonds 2022 

van € 4.750 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

5.1 

 

 Vaststelling raamovereenkomst Onderwijsroute HBO/WO Wet inburgering 

2022 (Z22-028957) 

Vaststellen van de bijgevoegde raamovereenkomst Inburgering Onderwijsroute 

HBO-WO route voor de duur van twee jaar, ingaande 1 januari 2022, met de 

mogelijkheid tot tweemaal verlenging met een periode van twee jaar. 

-De burgemeester ondertekent de raamovereenkomst digitaal door de veelheid 

van samenwerkingspartners. 

 

5.2.R 

 

 Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022 (Z22-029017) 

Vaststellen van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022. 

Ter informatie naar de raad 

 
 

6 

 

 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

6.1 

 

 Besluit op aanvraag tegemoetkoming in planschade Kievit 19 in Zoeterwoude 

(Z21-027859) 

De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot het 

perceel Kievit 19 in Zoeterwoude afwijzen en daartoe bijgevoegd 

(concept)besluit vaststellen. 
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6.2 

 

 Allonge samenwerkingsovereenkomst Weidelaan(Z21-026721) 

Akkoord gaan met de Allonge op de samenwerkingsovereenkomst Weidelaan 

met Nu projectontwikkeling b.v. en deze ondertekenen 

 
 

6.3.R 

 

 Tijdelijke woninglocaties voor jongeren  (Z22-029011) 

• De memo Tijdelijke woninglocaties voor jongeren vast te stellen 

• Het besluit te publiceren 

Ter informatie naar de raad 

 
Memo is gewijzigd vastgesteld 
 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 april 2022  

 
 
  

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

secretaris                                                                            burgemeester 

 
 

 


