
 

Besluitenlijst ZTW_Collegevergadering 

Datum 11-01-2022 

Tijd 10:00 - 12:00 

Locatie Gemeentehuis Zoeterwoude 

Voorzitter Fred van Trigt 

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

 

1.1 

 

 Conceptbesluitenlijst en actielijst 6 januari 2022 

Vastgesteld 
 

2 

 

 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1 

 

 MT verslagen 22, 29 november en 6 december 2021 

V.k.a. 

 

2.2 

 

 Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022(Z21-028025) 

1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022 en 

gebruik te maken van de mogelijkheid een opmerking op het 

reactieformulier (stembiljet) kenbaar te maken; 

 Opmerking: 

a. geadviseerd wordt duidelijkheid te verschaffen over de wijze van uitbetaling 

(bruto of netto) van de eenmalige onkostenvergoeding van €300, opdat alle 

gemeenteambtenaren - naar rato van hun dienstverband - hetzelfde bedrag 

ontvangen; 

b. geadviseerd wordt een artikel in de cao te behouden dat de mogelijkheid 

biedt voor bijzonder verlof met een maatschappelijk doel, met een maximum 

van 2 of 3 dagen per jaar; 

c. voor het verlofsparen wordt geadviseerd om voor de uitvoering een 

(sectorale) oplossing te verkennen. Met als doel voorkoming van een rem op de 

mobiliteit van de werknemer en een gedwongen uitbetaling van het verlof bij 

zijn vertrek, bijvoorbeeld door het onderbrengen van de verlofaanspraken bij 

derde (bestaande) partij. 

 

2. de werkgeverscommissie heeft per mail van 6 januari 2022 aangegeven 

eveneens in te stemmen met het principeakkoord, zodat er sprake is van één 

advies van de gemeente Zoeterwoude; 

3. de inhoud van besluit 1 en 2 door de gemeentesecretaris uiterlijk op 12 

januari 2022 ter kennis te brengen aan de VNG. 
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2.3.R 

 

 Toestemming gemeenteraad over het aangaan van de centrumregeling  

(Z21-027158) 

 

1.    de raad te vragen om toestemming te verlenen aan het college om de 

gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Leidse regio (art. 1, lid 2 Wet 

gemeenschappelijke regelingen) aan te gaan; 

2.    kennis te nemen van de concept dienstverleningsovereenkomst als 

uitwerking van de afspraken die voortvloeien uit de centrumregeling; 

 

Gewijzigd vastgesteld. 

3.    De raad vragen om hun wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de 

concept DVO. 

Komt te vervallen. 

 
Ter informatie naar de raad 
 
De formulering van het besluit in het raadsvoorstel en concept raadsbesluit 
gewijzigd vastgesteld.  
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 Cultuur, Sport en Recreatie 

 

3.1 

 

 Vaststelling subsidiebedragen 2022 (lijst 1) - Lijst van instellingen die subsidie 

ontvangen zonder eis van rechtspersoonlijkheid (lijst 2)(Z21-028258) 

1. De subsidiebedragen 2022 zoals vermeld op de bijgevoegde lijst 

definitief vaststellen. 

2. Vaststellen van de lijst van instellingen die subsidie ontvangen voor het 

jaar 2022 zonder eis van rechtspersoonlijkheid met volledige 

rechtsbevoegdheid conform artikel 4, lid 2 van de Algemene 

Subsidieverordening Zoeterwoude. 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 januari 2022 

  

  

  

W.A.M. Zoetemelk                                                            F.Q.A van Trigt 

secretaris                                                                            burgemeester 

 
 


