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Nr. 21-07 

 
BESLUITENLIJST   
 
VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
Dinsdag  16 februari 2021 
 
Aanwezig: F.Q.A. van Trigt, burgemeester 
  W.A.M. Zoetemelk, gemeentesecretaris 
  R.F. Bouter, wethouder 
  A. de Gans, wethouder   
  J. Rietkerken, bestuurssecretaresse 
 
01  Conceptbesluitenlijst en actielijst  9 februari 2021 

 
  Vastgesteld 

 
  BESTUUR EN BURGERZAKEN 

 
02  MT verslag 25 januari 2021 

 
  V.k.a. 

 
03  Memo Planning Jaarrekening en Staat van Zoeterwoude 

 
  V.k.a. 

  
04  Aanwijzing hoofd-installatieverantwoordelijke gemeente (Z21-026076) 

 
 R 1. Guido du Prie, hoofd-installatieverantwoordelijke van de gemeente Leiden, aan 

te wijzen als hoofd installatieverantwoordelijke voor de gemeente Zoeterwoude 
2. De bevoegdheid tot het aanwijzen van de hoofd-installatieverantwoordelijke aan 

de gemeentesecretaris  mandateren 
3. Het besluit sub 2 op te doen nemen in het bevoegdhedenregister 
4. De burgemeester de aangewezen hoofd-installatieverantwoordelijke volmacht 

laten verlenen tot het in zijn naam in laten grijpen  bij onveilige situaties 
5. De kosten voor de hoofd-installatieverantwoordelijke voor ieder 25% te verdelen 

over de onderdelen riolering, ov, gebouwen en diversen. 
Ter informatie naar raad 
 

  SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 
 

05  Verantwoording Eva mantelzorgondersteuning 2020 (Z21-026199) 
 

  -instemmen met de subsidieverantwoording van Eva 2020 ten behoeve van 
mantelzorgondersteuning en vrijwilligersdiensten en de subsidie 2020 definitief 
vaststellen op € 25.500 
-de brief voor de definitieve subsidievaststelling 2020 vaststellen 
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06  Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang in verband met uitbreiding toezicht op 

Wet publieke gezondheid voor kinderopvang en mandatering bevelsbevoegdheid 
(Z21-025901) 

 
  De directeur publiek gezondheidszorg van de GGD aan te wijzen als toezichthouder zoals 

bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Dit omvat tevens het toezicht op de 
naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheidszorg 
gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van de wet. 
 
De directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om de bevelen te 
geven die nodig zijn voor  de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een 
kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de 
onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, een en ander binnen de 
kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. Het is toegestaan dat de directeur 
publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers onder mandaat geeft 
om in zijn  plaats  deze bevelen te geven. 

 
  VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 

 
07  Procesafspraken WarmtelinkQ+ Leidse Regio (Z20-024355) 

 
 R 1. Ermee in te stemmen dat met het ministerie van EZK, Gasunie, Provincie Zuid-

Holland   en de gemeente Rotterdam procesafspraken worden aangegaan, zoals 
verwoord  in bijgevoegde  raadsinformatiebrief met kenmerk Z20-024355-57445. 

2. De genoemde raadsinformatiebrief vast te stellen en toe te zenden aan de 
gemeenteraad 

3. Een korte brief te sturen aan de andere partijen waarmee ingestemd wordt met 
de procesafspraken 

              Ter informatie naar de raad 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 februari 2021 
 
 
 
 
 

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst          F.Q.A. van Trigt 
secretaris                                                   burgemeester 

 


