
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 06-07-2021 

Tijd 10:00 - 14:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

Aanwezigen Bestuurssecretaresse Zoeterwoude, Ruud Bouter, Ton de Gans, Fred van Trigt en 

Wilma Zoetemelk - van der Hulst 

 

  

1 

 

Algemeen 

 

1.1 

 

Warmte Leidse Regio 

Friso van Abbema heeft een korte toelichting gegeven op het plan van aanpak 

Warmte Leidse regio, ter voorbereiding op de besluitvorming in het college die 

volgende week is voorzien. 

 
1.2 Toelichting Maakdestad 

Een toelichting wordt gegeven op de aanpak van de omgevingsvisie en de ruimtelijke 
agenda van Zoeterwoude waarvoor twee opdrachten zijn verstrekt aan Maakdestad. 
Het college is geïnformeerd over de stappen tot nog toe en het vervolg. 
 Op 7 september vindt het vervolggesprek plaats. 
 

 1.2 

 

Conceptbesluitenlijst en actielijst 29 juni 2021 

vastgesteld. 

 

2 

 

Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 R Jaarrekening 2020 
Het college neemt kennis van de laatste aanpassingen als gevolg van de controle door 
de accountant.  
 
Op basis daarvan is de concept jaarrekening (versie 6 juli 2021) definitief geworden. 
Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit zijn hierop aangepast. 
College neemt kennis van het accountsverslag van Baker Tilly 
Het college ondertekent de Letter of representation (Lor) aan de accountant en de 
brief over de SiSa aan  het ministerie van Binnenlandse Zaken.  
 
Hiermee is de jaarrekening 2020 klaar en kan deze in de raad van 8 juli worden 
vastgesteld en worden verzonden aan de provincie.  
 
In de terugkoppeling vanuit college en MT aan de medewerkers, aansluitend aan de 
collegevergadering, zal wethouder De Gans de organisatie, namens het college en de 
gemeenteraad complimenteren met de kwaliteit van de Jaarrekening en de Staat van 
Zoeterwoude. 
 

 

 

 



 

Pagina 2 
 

2.2 

 

Eerste bespreking nieuwe samenwerkingsmodel bedrijfsvoering Leidse regio 

Het college bespreekt het standpunt en de randvoorwaarden voor Zoeterwoude.  

Dit vormt de basis voor de opstelling van het concept raadsvoorstel die in het college 

van 20 juli is gepland vast te stellen. 

  

3 

 

Verkeer, Vervoer en Waterstaat 

 

3.1.R 

 

Beschikbaar stellen aanvullend krediet vervanging beschoeiingen 2020 (Z21-027078) 

Beschikbaar stellen van het in de najaarsnota 2020 opgenomen aanvullend krediet 

van € 140.000,- Voor het vervangen van beschoeiingen 2020. 

 

4 

 

Economische Zaken 

4.1 

 

Machtiging wethouder Economie van de gemeente Leiden voor subsidieaanvraag 

'MKB-deal Economie071' (Z21-026908) 

Burgemeester Van Trigt machtigt de wethouder Economie van de gemeente Leiden 

om als penvoerder de subsidieaanvraag 'MKB-deal Economie071' aan te vragen bij de 

provincie Zuid-Holland. 

5 

 

Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

5.1 

 

Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel  

(Z21-027009) 

-    Ondertekenen van het convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

-    Reactieformulier Ondertekening convenant Implementatie  

     Woonplaatsbeginsel Jeugd invullen 

 

5.2 

 

Inzetten financiële middelen Landelijke aanpak dakloosheid (LAD-middelen) (Z21-

027039) 

1.    Instemmen met het beschikbaar stellen van de lokale middelen bestemd  

       voor de Landelijke aanpak dakloosheid (ter hoogte van € 17.628 in 2020  en  

       € 32.051 in 2021) aan het Investeringsfonds Maatschappelijke zorg Leidse regio 

2.    Instemmen met de volgende afspraken ten aanzien van de inzet van de LAD-  

       middelen door de projectgroep Maatschappelijke zorg Leidse regio: 

-   De financiële middelen worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de     

    gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid in de Leidse regio; 

-   Verantwoording over de inzet van de financiële middelen vindt plaats bij de 

    reguliere jaarlijkse verantwoording over de uitgaven van het Investeringsfonds 

    Maatschappelijke zorg Leidse regio; 

-   De financiële middelen die niet worden uitgegeven in 2021 worden overgeheveld 

    naar het Investeringsfonds Maatschappelijke zorg Leidse regio 2022; 

-   Indien de financiële middelen eind 2022 niet volledig zijn ingezet, wordt een 

    voorstel gedaan met betrekking tot besteding van de resterende middelen. 
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5.3 

 

Bekostiging Beschut wonen in de Leidse regio (inclusief Voorschoten)  (Z21-027033) 

-    Instemmen met verlengen positionering van Beschut wonen (LVB) in de Leidse 

     Regio in 2021 en 2022 – tot het moment van decentralisatie van de 

     maatschappelijke zorg –  waarbij de inkoop en toegang door centrumgemeente  

     Leiden wordt uitgevoerd via de toegang Beschermd Wonen; 

-    Akkoord te gaan met het bekostigen van LVB verblijf ter hoogte van € 9.720 per 

     jaar voor 2021 én voor 2022 uit het budget begeleiding binnen de begroting Wmo. 

 

5.4 

 

Verlenging gewijzigde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

gemeente Zoeterwoude (Z21-026189) 

Vaststellen van de Verlenging beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 

kosten gemeente Zoeterwoude. 

 

5.5.R 

 

B&W Raadsinformatiebrief inspectierapport Doorbraakaanpak (Z21-027130) 

- Kennis te nemen van het besluit van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de 

jeugdhulpregio’s Zuid-West, waaronder Holland Rijnland, onder verscherpt toezicht te 

stellen. 

- De raadsinformatiebrief over het Inspectierapport "Kwetsbare Kinderen 

Onvoldoende Beschermd" vast te stellen en deze op 5 juli 2021 onder embargo tot en 

met 5 juli 2021 naar de gemeenteraad te versturen. 

 

6 

 

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

6.1.R 

 

Adviesrapportage Gebruikgave sportpark Haasbroek (Z18-019459) 

De conclusies en aanbevelingen uit de adviesrapportage vaststellen en als 

uitgangspunt gebruiken voor de vervolgstappen van project Haasbroek en daarbij de 

prioriteit leggen bij het realiseren van de sporthal op Haasbroek. 

 

De adviesrapportage via de geheime koffer 

 
 

6.2.R 

 

Overeenkomst Weidelaan/Papeweg (Z21-026721) 

De anterieure overeenkomst Weidelaan / Papeweg aan te gaan en de 

burgemeester machtigt wethouder De Gans om de overeenkomst te tekenen. 

   

Besluit is gewijzigd vastgesteld. 
 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 juli 2021  

  

  

  

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst          A. de Gans 

secretaris                                                   loco burgemeester  
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