
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 31-08-2021 

Tijd 10:00 - 14:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

Aanwezigen 

Afwezig 

Bestuurssecretaresse Zoeterwoude, Fred van Trigt, Ruud Bouter en Joop Harland 

Ton de Gans en Wilma Zoetemelk 
 

  

1 

 

Algemeen 

 

1.1 

 

Conceptbesluitenlijst en actielijst 3 augustus 2021 

Vastgesteld 

 
2 

 

Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

Rapportage van bevindingen ENSIA audit verantwoordingsjaar 2020 (Z21-027372) 

Kennis te nemen van de rapportage van bevindingen ENSIA audit verantwoordingsjaar 

2020 

 

Aangehouden tot collegevergadering 7 september 

 

2.2 

 

Verrekening neveninkomsten politieke ambstdragers 2020 (Z21-027141) 

Overeenkomstig met de artikelen 44 en 66 van de  Gemeentewet geen verrekenplicht 

over 2020 toe te passen voor vier (ex-)politieke ambtsdragers. 

 

3 

 

Groene Hart, Openbaar Groen en Recreatie 

 

3.1.R 

 

Herontwikkeling speelvoorziening Schenkelweg (Z21-027427) 

Het in de voorjaarsnota 2021 opgenomen krediet van €20.000 voor de 

herontwikkeling van de speelvoorziening aan de Schenkelweg Beschikbaar stellen. 

 

Ter informatie naar de raad 

 
 

4 

 

Cultuur, Sport en Recreatie 

 

4.1. 

 

Jaarrekening en jaarverslag 2020 van Stichting “Zoeterwoude Voor Elkaar” 

 (Z21-025916) 

- Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van Stichting “Zoeterwoude Voor Elkaar” en  

  de subsidie 2020 definitief vaststellen op € 8.500. 

- Stichting  “Zoeterwoude Voor Elkaar” conform artikel 8, lid 8 vrijstelling verlenen van 

  artikel 8, lid 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoeterwoude. 

- De brief voor de definitieve subsidievaststelling 2020 vaststellen. 
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4.2 

 

Vierde verdeling Heinekenfonds 2021 (Z21-027444) 

Instemmen met de voorgestelde vierde verdeling van het Heinekenfonds 2021 van  

€ 2.850. De resterende € 6.107 reserveren voor nog te verwachten sociaal-culturele 

en sportieve activiteiten en jubilea in 2021. 

 
4.3. Jaarrekening en jaarverslag 2020 van Sport- en Recreatiecentrum De Klaverhal 

(Z21-025912) 

- Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van Sport- en 

Recreatiecentrum de Klaverhal 

- Sport- en Recreatiecentrum de Klaverhal conform artikel 8, lid 8 vrijstelling 

verlenen van artikel 8, lid 7 van de Algemene Subsidieverordening 

Zoeterwoude 

- De brief voor de definitieve subsidievaststelling 2020 vaststellen 

 

5 

 

Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

5.1 

 

Addenda bij Dienstverleningsovereenkomst gemeentelijke toegang Jeugdhulp 

Leidse regio (Z21-025899) 

• In te stemmen met en ondertekenen van het addendum ‘huisvesting’ bij de 

overeenkomst Gemeentelijke toegang jeugdhulp Leidse regio en deze met 

terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in te laten gaan. 

• In te stemmen met en ondertekenen van het addendum ‘monitoring en 

rapportage’ bij de overeenkomst Gemeentelijke toegang jeugdhulp Leidse 

regio en deze met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in te laten gaan. 

• In te stemmen met en ondertekenen van het addendum ‘overeenkomst tot 

contractoverneming’ bij de overeenkomst Gemeentelijke toegang jeugdhulp 

Leidse regio en deze met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in te laten 

gaan. 

5.2.R 

 

Inkoopstrategie Wmo (Begeleiding, Maatschappelijke zorg, Huishoudelijke 

ondersteuning) (Z21-027237) 

• Instemmen met inkoopstrategie Wmo ten aanzien van Begeleiding, 

Maatschappelijke zorg en Huishoudelijke ondersteuning 

• Instemmen met raadsvoorstel en concept raadsbesluit 

Ter besluitvorming naar de raad 

 
5.3 

 

Persoonsgebonden kosten maatschappelijke zorg (Z21-027338) 

Kennisnemen van memo persoonsgebonden kosten maatschappelijke zorg. 
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5.4. 

 

Jaarrekening en jaarverslag 2020 Stichting Sporten in de gemeente Zoeterwoude 

(Z21-025913) 

-Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Stichting Sporten 

 en de subsidie definitief vaststellen op € 38.714 

-De brief voor de definitieve subsidievaststelling 2020 vaststellen. 

 
 

5.5. 

 

Jaarrekening en jaarverslag 2020 van Stichting Tafeltje-Dek-Je Zoeterwoude 

 (Z21-026658) 

- Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van  Stichting Tafeltje-Dek-Je  Zoeterwoude 

  en de subsidie 2020 definitief vaststellen op € 6.000. 

- Stichting Tafeltje-Dek-Je conform artikel 8, lid 8 vrijstelling verlenen van artikel 8,  

  lid 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoeterwoude. 

- De brief voor de definitieve subsidievaststelling 2020 vaststellen. 

 

5.6.R 

 

Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg per 1 januari 2023 (Z21-027229)  

1. Instemmen om met ingang van 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het 

2. gebied van Beschermd wonen (BW) en Maatschappelijke opvang (MO), 

verslavingszorg (VZ) en/of bemoeizorg (MO/VZ/OGGZ) uit te (laten) voeren 

die nu gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente 

Leiden 

3. Instemmen met raadsvoorstel en concept raadsbesluit 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

Aangehouden tot collegevergadering 7 september 

 

5.7.R 

 

Overeenkomst collectieve zorgverzekering Zorg en Zekerheid en gemeente 

Zoeterwoude 2022 tot en met 2024 (Z21-027297) 

- Het onderhands gunnen van de opdracht collectieve zorgverzekering aan Zorg en 

  Zekerheid 

- Vaststellen van de bijgevoegde overeenkomst collectieve zorgverzekering 2022 tot 

  en met 2024 met Zorg en Zekerheid met de mogelijkheid van een verlenging met 

  tweemaal een jaar. 

- De burgemeester mandateert wethouder Werk en inkomen, de heer R.F. Bouter,  

   tot ondertekening van de overeenkomst. 

Ter informatie naar de Raad 

 

5.8.R 

 

Besluitvorming regionale governance Jeugdhulp Holland Rijnland (Z21-027218) 

Instemmen met raadsvoorstel en concept raadsbesluit 

 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

6 

 

Volksgezondheid en Milieu 
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6.1.R 

 

Beleidsplan Klimaatbestendig Zoeterwoude 2021-2026: raadsvoorstel (Z21-027457) 

Bijgaand raadsvoorstel en concept-besluit vast te stellen 

 

Ter besluitvorming naar de Raad 

 
Aangehouden tot collegevergadering 7 september. 
 

7 

 

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

7.1.R 

 

Lokaal maatwerk 9 eengezinswoningen Bloemenvelde (Z21-027477) 

De voorrangscriteria voor de 9 eengezinswoningen in Bloemenvelde overeenkomstig 

vast te stellen. 

Ter informatie naar de raad 

 

 Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 september 2021  

  

  

  

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

secretaris                                                                      burgemeester 

 

 


