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Besluitenlijst  Collegevergadering van 28 februari 2023 

 
Datum :  28 februari 2023 

Aanvang :  10:00 

Voorzitter :  H.P. Olthof 

Aanwezig : A. de Baat, M.J.P. Paardekooper, M.A.C.M. van Sandick-Sopers, H.P Olthof 
 
 

1.a. Conceptbesluitenlijst en actielijst 21.02.2023 

Vastgesteld 
 

2.a. (RI) Vervolg regionale samenwerking op onderdeel Duurzame Opwek Elektriciteit 

Besluit: 

Het college 

- onderschrijft de voorgenomen lijn voor het vervolg van DOE als onderdeel van de RES, zoals 

beschreven in de brief dd 14 december 2022 van bestuurlijk trekker Yvonne van Delft; 

- geeft commitment op de afgesproken proceskaders en tijdslijnen voor lokale beleids- en 

projectontwikkeling; 

- houdt vanuit het lokale proces rekening met het gedeelde, regionale belang en verantwoordelijkheid 

omtrent het energiesysteem, de kwaliteit van de leefomgeving en de samenhang met andere opgaven. 

 
Publiekssamenvatting: 

Zoeterwoude werkt in de regio Holland Rijnland samen met andere gemeenten aan de overgang 

naar duurzame energie (RES). In de regio is geconstateerd dat grootschalige projecten om duurzame 

elektriciteit op te wekken tot nu toe moeizaam op gang komen. Er is daarom besloten tot een andere 

aanpak, waarbij in eerste instantie de gemeenten aan zet zijn. De gemeente Zoeterwoude gaat de 

komende tijd intensief het gesprek aan met de inwoners en ondernemers over hoe in Zoeterwoude 

elektriciteit uit zon en wind kan worden opgewekt. 
 

2.c. Financiële bijdrage aan Studio Transitie 2023 

Besluit: 

Aan Studio Transitie een financiële bijdrage toe te kennen van € 4.500 voor het maken en uitzenden 

van (vijf afleveringen van) het journaal ’Zoeterwoude duurzaam en groen’ in 2023. 

 
Publiekssamenvatting: 

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude hebben een financiële bijdrage toegekend aan Studio Transitie, 

voor het maken van het journaal ’Zoeterwoude Duurzaam en Groen’ in 2023. Dit journaal is gestart in 2022 en 

wordt uitgezonden via YouTube en www.zoeterwoude.tv. Het journaal informeert de inwoners van Zoeterwoude 

over klimaatverandering, energietransitie en alles dat te maken heeft met verduurzaming. Daarbij wisselen 

interviews met inwoners en deskundigen, buitenopnamen, komische sketches en interessante 

weetjes elkaar af. Voor 2023 zijn vijf afleveringen gepland. De eerste uitzending is binnenkort te zien en vertelt al- 

les over ’Gas’, vroeger en nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoeterwoude.tv/
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2.d. intrekken naamgeving openbare ruimte Omloop 

Besluit: 

De naam openbare ruimte "Omloop" intrekken en reserveren voor toekomstig gebruik in de 

wijk Verde Vista Meerburg 

 
Publiekssamenvatting: 

Nu de bouw van de nieuwe appartementen tussen Stadhouderslaan en de Rijksweg A4 gestart is blijkt de 

straatnaam "Omloop" niet langer gewenst. De appartementen worden allemaal geadresseerd aan de Stadhouder- 

slaan aan verschillende entrees. 
 

2.e. vernaming gedeelte Dr. Kortmannstraat naar Laan van Zwethof 
Besluit: 

Het gedeelte van de parallelrijbaan van de Dr. Kortmannstraat tot aan de Laan van Zwethof 

per 1 maart 2023 ter vernamen in Laan van Zwethof 

 
Publiekssamenvatting: 

Aan het nieuwbouwproject Zwethof wordt druk gebouwd. De eerste woning aan de Laan van Zwethof is al opge- 

leverd. De bestaande woning en bedrijf aan de parallelweg van de Dr. Kortmannstraat naar de Laan van Zwethof 

kunnen in overleg met de betreffendeeigenaren vernaamd en vernummerd worden naar de Laan van Zwethof. 
 

2.f. (RI) CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 

Besluit: 

Toestemming te verlenen aan Stichting Inlichtingenbureau (IB) om Wmo- en Jeugdzorg data eenmalig te verwerken 

tot een geaggregeerde, niet herleidbare set gegevens en deze beschikbaar stellen aan het CPB. 

 
Publiekssamenvatting: 

Het CPB doet in opdracht van het Rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming 

van uitgaven aan jeugdzorg. Gemeente Zoeterwoude stelt Wmo- en jeugdzorg data beschikbaar die nodig zijn voor 

het onderzoek.De data wordt via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzameld en beschikbaar gesteld. Het IB mag 

de data alleen - en met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de 

persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. Gemeente Zoeterwoude stelt 

data beschikbaar aan IB voor het onderzoek van het CPB. 
 

2.g. Instemmingsverzoek afwijking aanbestedingsbeleid 

Besluit: 

1. Gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het regionale aanbestedingsbeleid en het contract 
voor (waarnemend) gemeentesecretaris te verlengen tot en met 30 juni 2023, met optie tot verlenging voor een 

maximale opdrachtwaarde van € 215.000 

 
Publiekssamenvatting: 

Het college maakt met dit besluit gebruik van de mogelijkheid om per collegebesluit af te wijken van het regionale 

aanbestedingsbeleid. 

Dit wordt gedaan dezelfde (tijdelijke) invulling te kunnen blijven geven aan een belangrijke rol binnen de organisa- 

tie. 
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3.a. (RI) Convenant Gemeenten en Bewindvoerders september 2022 

Besluit: 

1. Het convenant Samenwering Gemeenten en Bewindvoerders in de Leidse regio vaststellen. 

2. De burgemeester mandateert wethouder Werk en Inkomen, mevrouw M. van Sandick, tot ondertekening van 

het convenant. 

 
Publiekssamenvatting: 

Er is een evaluatie van het convenant samenwerking gemeenten en bewindvoerders in de Leidse regio geweest. 

Deze moet geactualiseerd worden zodat de afspraken, die zijn gemaakt tijdens de evaluatie in juli 2022 tussen de 

genoemde partijen, benoemd worden in het convenant. 

Het streven is dat bewindvoerders niet alleen schuldenbewinden waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd 

melden bij de gemeente maar alle schuldenbewinden. Het uiteindelijke doel is dat inwoners die onder bewind zijn 

gesteld eerder (financieel) zelfredzaam worden. 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 maart 2023 

 

 

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

gemeentesecretaris wnd.    burgemeester 

 


