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1 

 

 Algemeen 

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 11 oktober 2022 

Vastgesteld 
 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 Toelichting opvang vluchtelingen Oekraïne 

Matthijs geeft een korte stand van zaken opvang van vluchtelingen Oekraïne. 

 

2.2 

 

 MT verslagen 5, 12, 19 en 26 september en 5 oktober 2022 

V.k.a. 

N.a.v. de burgemeester ziet graag dat de betreffende portefeuillehouder eerder 
wordt meegenomen bij personele  
Matthijs bespreekt dit met het MT 
 

2.3R 

 

 Tarieventabel belastingen en leges 2023 (Z22-030159) 

1.    Raadsvoorstel en concept raadsbesluit aangepast vaststellen 

2.    Instemmen met het machtigen van de wethouder Financiën om de 

definitieve tarieventabel aan de raad aan te bieden, nadat deze zijn aangepast 

met: 

a.    de meest actuele waardeontwikkeling van de woningen en niet-woningen 

afkomstig van de BSGR; 

b.    de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet (uitstel) 

Ter besluitvorming naar de raad 

 
 

2.4.R 

 

 Zienswijze Werkprogramma 2022-2026 Holland Rijnland (Z22-029915) 

-    Instemmen met de zienswijze op het werkprogramma van Holland-Rijnland; 

-    Instemmen met het raadsvoorstel en het raadsbesluit. 

Ter besluitvorming naar de raad 
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3 

 

 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1.R 

 

 Stand van zaken overeenkomst leerlingenvervoer Noot BV Ede (Z22-030125) 

-    Raadsinformatiebrief vaststellen 

-    Raadsinformatiebrief ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad 

Ter informatie naar de raad 

 

3.2.R 

 

 Zienswijze conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie 

Zorg Holland Rijnland 2023 (Z22-030174) 

De raad voor te stellen: 

De bij het raadsvoorstel gevoegde zienswijze ten aanzien van de 

conceptbegroting 2023 van de Serviceorganisatie Zorg aan het bestuur van de 

SOZ te sturen. 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

4 

 

 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

4.1.R 

 

 Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg-N11 (Z22-09736) 

Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg-N11 (Z22-09736) 
1. Ontwerpbestemmingsplan Ongelijkvloerse kruising Burgemeester 
Smeetsweg-N11 (NL.IMRO.0638.BP00021-ONT1) ter bespreking aanbieden aan 
de voorronde van het Open Huis;  
2. Daarbij te constateren dat de gehanteerde verkeerscijfers nog geen 
definitieve status hebben. 
3. De portefeuillehouder machtigen het ontwerpbestemmingsplan 
Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg-N11 ter visie te leggen met 
inachtneming van hetgeen in de voorronde van het Open Huis besproken is en 
met inbegrip van actuele onderzoeksgegevens. 
Stukken ter bespreking naar de raad. 
 

4.2.R 

 

 Verkenning van de mogelijkheden om afspraken met Rijnhart Wonen te 

maken over de herontwikkeling van de kavels Nassaulaan 34-36 (22-030130) 

•    Samen met Rijnhart Wonen de juridische, inhoudelijke en financiële 

mogelijkheid van deze bouwplanontwikkeling te verkennen, hetgeen bij een 

positieve uitkomst zal leiden tot een voorstel voor een 

samenwerkingsovereenkomst. 

•    De bestuursopdracht d.d. december 2021 over een gecombineerd project 

van gezondheidscentrum en woningen in te trekken. 

Ter informatie naar de raad 

 

4.3.R 

 

 Schetsontwerp Vitaal dorpscentrum Zoeterwoude-Dorp (Z21-027636) 

•    Akkoord gaan met het Schetsontwerp Vitaal Dorpscentrum Zoeterwoude 

•    Akkoord gaan met de fasering van de uitvoering. 

•    Het concept-raadsvoorstel en -besluit vast te stellen en aan de raad aan te 
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bieden. 

Ter besluitvorming naar de raad 

 

5 

 

 Volksgezondheid en Milieu 

 

5.1.R 

 

 Besluitvormingsproces Warmtevoorziening Leidse Regio (Z20-024355) 

1.    In te stemmen de Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse Regio (Z20-

024355/59133), tussen de gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk, gericht op de regionale samenwerking in 

de warmtetransitie met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2023. 

2.    In te stemmen met het voortzetten van de uitvoering van het vastgestelde 

plan van aanpak Warmte Leidse regio, gericht op het operationaliseren van de 

inspanningen die ten dienste staan aan de doelen geformuleerd in de 

Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse Regio. 

3.    In te stemmen met het verlengen van de Dienstverleningsovereenkomst, 

gericht op het bestendigen van de samenwerkingsafspraken die ten dienste 

staan aan de Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse Regio en het 

bijbehorende plan van aanpak. 

4.    In te stemmen met de vaststelling van de raadsinformatiebrief, om de 

gemeenteraad op de hoogte te brengen van dit besluit. 

Ter informatie naar de Raad 

 
 
 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 25 oktober 2022  

  

 

 

J. Harland                                                                          F.Q.A van Trigt 

loco-gemeentesecretaris                                                burgemeester 

 


