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Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 
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Algemeen 

 

1.1 

 

Conceptbesluitenlijst en actielijst 19 oktober 2021 

Vastgesteld 
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Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1.R 

 

Definitief principebesluit wijziging samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio  

(Z21-027158) 

1. Het definitief principebesluit te nemen om de bedrijfsvoering onder de 

brengen in de centrumregeling waarbij de bedrijfsvoeringorganisatie wordt 

overgebracht naar de gemeente Leiden en de partners Leiderdorp, Oegstgeest 

en Zoeterwoude de dienstverlening afnemen met 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). 

2. In het vervolg van het proces om te komen tot de centrumregeling en DVO’s 

de volgende door de gemeenteraad van Zoeterwoude op 30 september 2021 

genomen besluiten zowel ambtelijk als bestuurlijk uit te dragen: 

- De gekozen lijn in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering te ondersteunen zodat 

knelpunten in de huidige samenwerking kunnen worden opgelost; 

- De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de doorontwikkeling 

van de bedrijfsvoering naar een centrumregeling: 

i) Tot nu toe is het bestuur van SP71 opdrachtgever geweest in het proces om te 

komen tot een nieuw samenwerkingsmodel. Zoals het er nu naar uitziet houdt SP71 

op te bestaan. Om die reden wenst de raad de colleges van de deelnemers aan het 

Servicepunt71, als bevoegde bestuursorganen in het kader van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, voor zowel opheffen als oprichten van een 

bedrijfsvoeringorganisatie opdrachtgever te laten zijn voor de volgende fases in dit 

traject; 

ii) De raad wenst afspraken over de financiën te maken. Voorgesteld wordt om de 

bedrijfsvoering over te dragen 'as is'. Hier moet aan worden vastgehouden. Dit 

betekent ook dat de overdracht plaats moet vinden binnen de huidige financiële 

kaders en mogelijkheden van SP71. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van financiële 

reserves van SP71. Als dit wijzigt, moeten er afspraken worden gemaakt over de 

hoogte van de kosten en de verdeling hiervan tussen centrumstad en 

partnergemeenten; 
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iii) De raad wenst gedurende de transitiefase zicht te krijgen op mogelijke efficiency-

/synergievoordelen, zowel incidenteel als structureel. Het resultaat hiervan wordt 

meegenomen bij het vaststellen van de DVO’s; 

iv) De raad wenst aan de hand van de evaluatie van de transitieperiode naar de 

nieuwe centrumregeling te toetsen of de beoogde voordelen (waaronder efficiency, 

vermindering van de kwetsbaarheid, verhoging van de kwaliteit, flexibiliteit en 

wendbaarheid) behaald zijn. Zoeterwoude wenst deze toetsing extern te beleggen; 

v) Pas gedurende de transitieperiode van twee jaar zal duidelijk worden of het nieuwe 

samenwerkingsmodel voor Zoeterwoude opbrengt wat nu voorzien en gewenst 

wordt. Om die reden is de raad van mening dat dan pas besloten kan worden of het 

nieuwe samenwerkingsmodel voldoende passend is voor de gemeente Zoeterwoude. 

De toetreding tot de nieuwe regeling is in die zin op dit moment een voorlopige; 

vi) De gemeente Leiden geeft inzage in de gemaakte kosten voor de verleende 

diensten; 

Ter informatie naar de Raad 
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Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1 

 

Beheersmaatregelen uitgaven huishoudelijke ondersteuning Wmo (Z21-026760) 

Instemmen met het opstellen van een communicatiefolder Wmo algemeen en een 

folder huishoudelijke ondersteuning 

 

3.2 

 

Pilot HRC Powerful Ageing (Z21-027558) 

-    Kennisnemen van het concept Powerful Ageing 

Gewijzigd vastgesteld. 

 
3.3 

 

Subsidieaanvraag Stichting VTV 2022 (Z21-027551) 

-    Toekennen van subsidie aan Stichting VTV voor 2022 ter hoogte van € 22.449 

-    Brief verzenden aan Stichting VTV 
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Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

4.1.R 

 

Raadsmededeling Warmtebedrijf Rotterdam en Warmtelinq (Z20-024355 

Bijgaande schriftelijke raadsmededeling naar de Raad te sturen.  

 

4.2 

 

Wijziging Achtervang overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW)  

(Z21-027746) 

De nieuwe achtervangovereenkomst met de WSW ondertekenen en met het 

collegebesluit retourneren aan het WSW. 

 

4.3.R 

 

Aanpassing budgetverdeling in de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 

(Z21-027788) 

De budgetverdeling die is opgenomen in de Verordening Regeling Reductie 

Energieverbruik Woningen – met in achtneming van de in artikel 4 lid 2 aan het 

College verleende bevoegdheid en mits RvO hiermee instemt – zodanig aan te passen 
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dat de nieuwe verdeling is als volgt: 

Er is voor deze regeling een budget van € 112.400,- beschikbaar. Dit bedrag wordt als 

volgt verdeeld: 

a. € 84.300,- ten behoeve van de uitgifte van de energievouchersubsidie voor 

inwoners van de gemeente. Dit betekent dat er 1.124 vouchers beschikbaar zijn, elk 

voor een bedrag van €75,-; 

b. € 16.860,- ten behoeve van algemeen advies over energiebesparing; 

c. € 11.240,- ten behoeve van uitvoeringskosten van deze regeling. 

 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 november 2021  

  

  

  

W.A.M. Zoetemelk- van der Hulst                           F.Q.A van Trigt 

secretaris                                                                      burgemeester 

 

 


