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Besluitenlijst Collegevergadering 14 februari 2023 

 
 

Datum :  14 februari 2023 
Aanvang :  10:00 
Voorzitter :  F.Q.A. van Trigt 
Aanwezig :  A. de Baat, H.P. Olthof, M.J.P. Paardekooper, M.A.C.M. van Sandick-Sopers, F.Q.A. van Trigt 

 
a. (RB) Voorwaarden BRO 

Besluit: 
Vaststellen van de volgende voorgestelde aanvullende algemene voorwaarden BRO: 
1. De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de 
verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de wet Basis Registratie Ondergrond 
(BRO), waaronder het namens de Opdrachtgever uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanlever plicht, de 
meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
2. De Opdrachtnemer neemt de kosten voor de onder lid 1 opgenomen verplichtingen in zijn offerte of 
inschrijving op. 
3. De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de 
opdracht relevante gegevens. 
4. Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient 
de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de wet Basis Registratie Ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor 
geldende procedure. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan in kennis. 

 
 

Publiekssamenvatting: 
Naar aanleiding van de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) wil de gemeente een verplichting opleggen aan op- 
drachtnemers die grondwerkzaamheden verrichten in opdracht van de gemeente. 

 
b. Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Wmo-Jeugd inzake Plan van aanpak Wachttijden 

Besluit: 
1. Kennis nemen van het (ongevraagde) advies van de Adviesraad Wmo-Jeugd inzake Plan van aanpak 
Wachttijden 
2. Instemmen met de concept-beantwoording op het ongevraagde advies 

 
 

Publiekssamenvatting: 
De Adviesraad Wmo-Jeugd heeft een (ongevraagd) advies uitgebracht inzake het Plan van aanpak 
Wachttijden. Voor dit binnengekomen advies is een concept-beantwoording opgesteld. 

 
 
 

c. (RI) Update regionale jeugdhulp Holland Rijnland 
Besluit: 
1. Kennis nemen van de update regionale jeugdhulp Holland Rijnland januari 2023 
2. De raad informeren middels de bijgevoegde brief 

 
 

Publiekssamenvatting: 
Gemeenten zijn verantwoordelijk om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners. 
Zoeterwoude werkt hiervoor samen met de overige gemeenten binnen Holland Rijnland. Ondanks de 
uitdagingen die zich op verschillende onderdelen van de uitvoering van de jeugdhulp voordoen, 
worden er ook mooie vorderingen gemaakt en successen geboekt. Middels deze brief in- 
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formeren wij u over de ontwikkelingen binnen het (regionale) jeugdhulpprogramma. 
 
 

d. Heinekenfonds 
Besluit: 
-Instemmen met de voorgestelde eerste verdeling van het Heinekenfonds 2023 van €2.084 

 
Publiekssamenvatting 
De jaarlijkse gift van Heineken wordt op voorstel van de afdeling Samenleving verdeeld. Aan de orde is de eerste 
verdeling van dit jaar. In deze verdeling zitten vier aanvragen met een totaalbedrag van € 2.084: 
- Picknick van De Zonnebloem 
- Carnavalsactiviteiten van De Gaanders 
- Jubileum Museum De Bommelzolder 
- Opknapbeurt kunstwerk ’De Gouden Wieg’ 

 
 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 21 februari 2023 

 

 

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

gemeentesecretaris wnd.    burgemeester 
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