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Besluitenlijst  Collegevergadering 7 februari 2023 

 
Datum :  7 februari 2023 
Aanvang :  09:00 
Aanwezig :    F.Q.A. van Trigt (voorzitter), A. de Baat, H.P. Olthof, M.J.P. Paardekooper, M.A.C.M. van Sandick  

 
1. Algemeen 

 
a. Conceptbesluitenlijst en actielijst 31.01.2023 

 
Besluit:  
vastgesteld 

 
b. Secretarisaantekeningen (geheim) 

 
Besluit: 
vastgesteld 

 
2. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 

 
a. (RI) Uitbreiding beleidsregels energietoeslag 2022 

JAC Nulkes M.J.P. Paardekooper 
 
Besluit: 
Vaststelling van de Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Zoeterwoude 2022 
 
Publieksamenvatting 
De beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Zoeterwoude 2022 worden gewijzigd. De 
doelgroep van de energietoeslag 2022 wordt uitgebreid met huishoudens met een inkomen tussen 
de 120% en 130% van de bijstandsnorm. Deze inkomenscategorie met een laag middeninkomen in 
2022 kan voortaan aanspraak maken op een eenmalige energietoeslag van € 750 per huishouden.   

 
b. Benoeming bestuursleden Service Organisatie Zorg 

MEA Cassee M.A.C.M. van Sandick-Sopers 
 
Besluit: 
1. De benoeming van burgemeester Fred van Trigt als bestuurslid in te trekken en de 
portefeuillehouder Jeugd, mevrouw Moniek van Sandick, aan te wijzen als bestuurslid voor de 
GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland namens de gemeente Zoeterwoude voor de huidige 
zittingsperiode; 
2. De benoeming van wethouder WMO, de heer Mathieu Paardekooper, als plaatsvervangend 
bestuurslid in te trekken en de burgemeester, Fred van Trigt, aan te wijzen als plaatsvervangend 
bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland namens de gemeente Zoeterwoude 
voor de huidige zittingsperiode. 
3. De Serviceorganisatie Zorg hierover te informeren. 

 
Publieksamenvatting 
In augustus 2022 heeft het college van B&W besloten om de heer Fred van Trigt en de heer Mathieu 
Paardekooper voor te dragen als bestuurslid resp. plaatsvervangend bestuurslid van de GR 
Serviceorganisatie Zorg. Met de komst van de nieuwe wethouder die portefeuillehouder Jeugd is, is 
het nodig de benoeming te wijzigen. 
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c. Aanwijzing locoburgemeester gemeente Zoeterwoude 
W de Winter F.Q.A. van Trigt 
 
Besluit: 
1. Wethouder H.P. (Paul) Olthof met terugwerkende kracht vanaf 21 april 2022 te benoemen als eerste 
locoburgemeester van de gemeente Zoeterwoude; 
2. Wethouder M.J.P. (Mathieu) Paardekooper met terugwerkende kracht vanaf 21 april 2022 te benoemen als 
tweede locoburgemeester van de gemeente Zoeterwoude. 
3. Wethouder M.A.C.M. (Moniek) van Sandick- Sopers per 07 februari 2023 te benoemen als derde 
locoburgemeester van de gemeente Zoeterwoude. 

 
Publieksamenvatting 
Op 21 april 2022 zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Zoeterwoude benoemd. Het besluit om 
hen te benoemen als eerste en tweede locoburgemeester is eerder niet gepubliceerd en daarmee 
niet geformaliseerd. Met dit besluit wordt het eerdere besluit alsnog geformaliseerd. Daarnaast 
wordt met dit besluit de nieuw benoemde wethouder aangewezen als derde locoburgemeester. 

 
 

d. Beleidsregel toepassing wet Bibob Zoeterwoude 2023 
W de Winter F.Q.A. van Trigt 
 
Besluit: 
- Vaststellen van de beleidsregel toepassing Wet Bibob Zoeterwoude 2023; 
- Intrekken van de beleidsregels Bibob Zoeterwoude 2012 

 
Publieksamenvatting 
De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid de achtergrond van een aanvrager van bijvoorbeeld 
een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie met de gemeente te onderzoeken. Als gevaar dreigt 
dat een vergunning of subsidie wordt misbruikt voor criminele activiteiten of dat crimineel vermogen 
wordt geïnvesteerd, kan de gemeente de aanvraag weigeren, de afgegeven vergunning of subsidie 
intrekken of overheidsopdrachten of overeenkomsten ontbinden. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wet Bibob. Door het opnemen en implementeren van een beleidsregel 
biedt de gemeente meer structuur en zekerheid in haar werkwijze aan zowel medewerkers, 
inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. Het college besluit tot vaststelling van de 
beleidsregel toepassing Wet Bibob Zoeterwoude 2023. 

 
 

 
e. Subsidieaanvraag Kwadraad 2023 

IJ Boerhout - van Veen M.A.C.M. van Sandick-Sopers 



3 

 

 

Besluit: 
- Akkoord gaan met de subsidieaanvraag mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning en, onder 
begrotingsvoorbehoud, een subsidievoorschot toekennen van €38.523 
- Brief aan Kwadraad vaststellen en verzenden 

 
Publieksamenvatting 
Van Kwadraad hebben wij een subsidieaanvraag 2023 ontvangen voor de voortzetting van mantelzorg- en 
vrijwilligersondersteuning. 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 februari 2023 

 

 

A. de Baat      F.Q.A. van Trigt 

gemeentesecretaris wnd.    burgemeester 
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