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Nr. 20-47 

 
BESLUITENLIJST 
 
VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
Dinsdag 24 november 2020 
 
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 17 november 2020 

 
  Vastgesteld 

 
 

  BESTUUR EN BURGERZAKEN 
 

02  MT verslagen 19 en 26 oktober 2020 
 

  v.k.a. 
Vervanging ketel zwembad. 
Collegevoorstel vervanging ketel zwembad volgt. 
 
Burgemeester Van Trigt vraagt zich af hoe dit zich verhoudt met het MOP van het 
zwembad en vervolgens de duurzaamheidseisen (actie dir. Samenleving). 
 

03  Uittreding Schadevergoedingsschap HSL (Z20-025584) 
 

 R - Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad uit te treden uit de 
Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid. 

- Bijgaand raadsvoorstel en concept raadsbesluit vast te stellen 
Ter besluitvorming naar raad 
 

  VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 
 

04  Verkeersveiligheidsplan (Z19- 021864) 
 

 R 1. Het Verkeersveiligheidsplan gemeente Zoeterwoude 2020 – 2030 als 
uitvoeringsplan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zoeterwoude 
vast te stellen. 

2. De in het plan opgenomen kleine maatregelen uit te voeren; 
3. Jaarlijks een lijst van grote projecten vast te stellen die in voorbereiding worden 

genomen; 
4. Het presidium voor te stellen om het plan te presenteren tijdens de voorrondes 

van het Open Huis op 17 december 2020 
Ter kennisname als nota naar de raad 
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  ECONOMISCHE ZAKEN 
 

05  Verlenging convenant Economische agenda Leidse regio 2021-2022 (Z20-024340) 
 

  1. Het convenant Economische agenda Leidse regio 2021 – 2022 vast te stellen 
2. Burgemeester machtigt portefeuillehouder Economische Zaken om het 

convenant Economische agenda Leidse regio 2021 – 2022 te ondertekenen. 
 

06  Tussentijdse evaluatie Project Uitvoering actieplan Centrum Zoeterwoude-Dorp 
(Z20-024883) 

 
 R Kennisnemen van de tussentijdse evaluatie Project Uitvoering actieplan Centrum 

Zoeterwoude-Dorp 
 
De nota van burgemeester en wethouders gewijzigd vaststellen 
Ter kennisname naar de raad 
 
 

07  Evaluatie Retailvisie Leidse Regio (Z20-025385) 
 

 R - Kennis nemen van de rapporten Evaluatie Retailvisie Leidse regio en 
Retailmonitor 071 

- Geen nieuwe visie opstellen 
- Bij de uitvoering in de komende tijd concentreren op gevolgen corona 
- Overleg in Stuurgroep (en werkgroep) handhaven 
- Monitoring jaarlijks conform voorstel van Blaauwberg 
- In Economie071 verband bijdragen aan een voorstel over de middelen die nodig 

zijn voor het vervolg van de activiteiten en hoe die worden gedekt 
- Deze nota en onderliggende stukken ter informatie naar de raad sturen 

Ter kennisname naar de raad 
 

  SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 
 

08  Aanvraag gemeentelijke bijdrage Sociaal Fonds 2020 (Z20-025414) 
 

  1. Een voorlopige gemeentelijke bijdrage van € 2.500 toekennen aan het Sociaal 
Fonds Zoeterwoude voor kalenderjaar 2020. 

2. De definitieve vaststelling plaats laten vinden op basis van het nog te ontvangen 
financieel overzicht over kalenderjaar 2020. 

3. De bijgevoegde beschikking conform vaststellen. 
 

 
  VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 

 
09  Vaststellen Duurzaamheidsprogramma 2019-2020 (Z19-021537) 

 
 R Bijgaand voorstel aan de raad en het daarbij behorende conceptraadsbesluit vast te 

stellen 
Ter besluitvorming naar raad 
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  RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 
 

10  Evaluatie woonvisie Zoeterwoude 2025 (Z20-0255585) 
 

  Aanhouden 
 
 

11  Vernaming gedeelte Oranjelaan tussen Industrieweg en fietssluis naar Handelsweg  
(Z19-020491) 

 
 
 

 Het gedeelte van de Oranjelaan tussen Industrieweg en fietssluis per 1 januari 2021 te 
vernamen in Handelsweg. 

 
12  Voortgang noodlokalen Het Avontuur (Z20-024391) 

 
  Kennisneming van de voortgang van de noodlokalen bij Het Avontuur 

 
Memo ter kennisname naar de raad. 
 

13  Brief besluit op wob verzoek. 

 
  Het college neemt kennis van het besluit 

 
 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 december 2020 
 
 
 
 

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

 


