
 

BESLUITENLIJST ZTW_Collegevergadering 

Datum 30-03-2021 

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 

Toelichting  
 

  

1 
 

Algemeen 
 

1.1 
 

Conceptbesluitenlijst en actielijst 23 maart 2021 

Vastgesteld 

 

2 

 

Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

Concept jaarrekening 2020 eerste lezing 

Instemmen met het aanbieden van de conceptjaarrekening 2020 voor controle 

aan de accountant 

 

Vastgesteld. 

 

2.2.R 
 

Prognosebrief 2020 en budgetoverheveling 2020 

1.Instemmen met het aanbieden van de prognosebrief aan raad 

2.Instemmen met de bestemming van het voorlopig resultaat 2020 voor het 

gedeelte van de budgetoverheveling 1 t/m 19 voor een totaalbedrag van  

€ 775.858 

3.Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit en de conceptbegrotingswijziging 

2021-001 vaststellen 

Ter besluitvorming naar raad 
 

Gewijzigd vastgesteld 

Wethouder De Gans is gemachtigd om de definitieve tekst vast te stellen. 
 

3 
 

Cultuur, Sport en Recreatie 
 

3.1 

 

Tweede verdeling Heinekengift 2021(Z21-026437) 

Instemmen met de  voorgestelde tweede verdeling van de Heinekengift 2021 

van € 743. De resterende € 11.757 reserveren voor nog te verwachten sociaal-

culturele en sportieve activiteiten en jubilea in 2021 

 

 

3.2.R 
 

Voortgangsrapportage Sportakkoord (Z20-025067) 

Instemmen met de voortgangsrapportage sportakkoord 

Ter kennisname als nota naar raad 
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3.3 

 

Kwijtschelding huur sportaccommodatie in verband met sluiting wegens 

COVID-19(Z21-026428) 

• De huur van voetbalvereniging SJZ kwijtschelden voor de periode 1 
oktober t/m 31 december 2020. 

• Brief huurkwijtschelding vaststellen. 

• Een aanvraag ter hoogte van deze gemiste huurinkomsten doen via de 
regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 
van het ministerie van VWS. 

Gewijzigd vastgesteld 

In het collegestuk/besluit verhelderen dat wij de huur kwijtschelden voor het 

bedrag dat wij gecompenseerd krijgen door het rijk (45%) en niet het gehele 

huurbedrag.  

 

4 

 

Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

4.1.R 

 

Voortgangsrapportage nota sociaal beleid februari 2021(Z21-026174) 

Voortgangsrapportage voor kennisgeving aannemen 

Instemmen met de verlenging van de nota met één jaar tot en met 2022 

Ter kennisname als nota naar raad 
 

5 
 

Volksgezondheid en Milieu 
 

5.1.R 
 

Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020-2021(Z21-026055) 

1. De raad voor te stellen: 

a.de "Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020-2021" vast te 

stellen 

b.te bepalen dat deze verordening na bekendmaking in werking treedt op 1 

april 2021, zo nodig met terugwerkende kracht. 

2. De directeur van de Omgevingsdienst West Holland te mandateren voor het 

nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de door de raad vast te 

stellen "Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020-2021" onder 

voorbehoud van vaststelling voor de raad en nadat overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht,  

de gemandateerde en het bevoegd gezag van de Omgevingsdienst hebben 

ingestemd. 

Ter besluitvorming naar raad 
 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 maart 2021 

 

 

 

 

 

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

secretaris                                                   burgemeester 

 

 


