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Besluitenlijst  Collegevergadering op 29 november 2022 

 
Datum :  29 november 2022 
Aanvang :  10:00 14:00 
Aanwezig : H.P. Olthof, M.J.P. Paardekooper, Miranda Sondorp, F.Q.A. van Trigt 
Genodigden :  Anne de Baat, gemeentesecretaris wnd 

 
1. Algemeen 

 
a. 22.11.2022 Conceptbesluitenlijst en actielijst 

 
Besluit: 
De besluitenlijst en de actielijst vast te stellen 
 
Vastgesteld 

 
2. Samenleving 

 
a. Aanpassen Verordening Duurzaamheidsubsidie 2019 

ABM Orleans M.J.P. Paardekooper 
 

Besluit: 
1. De Verordening Duurzaamheidsubsidie 2019 wordt aangepast. 
2. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

A. de procedure wordt teruggebracht tot een aanvraag en daarop vaststelling nadat de maatregelen zijn geno- 
men, vergelijkbaar met de procedure van de landelijke ISDE-regeling 
B. de te subsidieren maatregelen in 2023 zijn: 
- isolatiemaatregelen, conform de huidige invulling van tabel 1 
- zonnepanelen, met een geringere subsidie dan de huidige tabel 2 
- koken op inductie 
- klimaatadaptatie, conform de huidige invulling van tabel 4 

            3.De verordening wordt in 2023 pas van kracht nadat de verordening is aangepast. 
 

 Vastgesteld 
 

b. Leges toevoegen voor aanvraag van exploitatie van kinderopvang aan de legesverordening 
CJM F.Q.A. van Trigt 

 
 

Besluit: 
1. Leges heffen voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot exploitatie van een nieuwe locatie voor alle 

vormen van kinderopvang; 
2. Deze leges zijn voor 100% kostendekkend bij de aanvraag voor het starten van een kinderdagverblijf/buiten- 

schoolse opvang/gastouderbureau en 50% kostendekkend voor het starten van een gastouderlocatie; 
3. Dit opnemen in de legesverordening 2023. 

 
Vastgesteld 
 

c. Verhoging vrijgesteld vermogen bij kwijtschelding 
CJM M.J.P. Paardekooper 
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Besluit: 
d. Vaststellen van het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit 

 
          Vastgesteld 
 

3. Extra gemeentelijke bijdrage Stichting Leergeld Leiden e.o. 2022 
JAC Nulkes M.J.P. Paardekooper 

 
Besluit: 

a. Kennis nemen met het verzoek voor een aanvullende gemeentelijke bijdrage 2022 ad € 3.000 
b. Vaststellen van de bijgevoegde concept-toekenningsbeschikking. 

          
          Vastgesteld 
 

4. Jaarrekening 2021 van de St. Jan’s Fanfare, Drumfanfare VIOS en Buurthuis de Weipoort 
M Matze M.J.P. Paardekooper 

 
Besluit: 

a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de St. Jan’s Fanfare, Drumfanfare VIOS en Buurthuis de Wei- 
poort 

b. St. Jan’s Fanfare, Drumfanfare VIOS en Buurthuis de Weipoort conform artikel 8, lid 8 vrijstelling verlenen van 
artikel 8, lid 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoeterwoude 

c. De brieven voor de definitieve subsidievaststelling 2021 vaststellen 
 

          Vastgesteld 
 

5. Wonen en Ruimte 
 

a. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Grote Polder 2012 (tweede partiële herziening) 
A Ballantine H.P. Olthof 

 
          Besluit:   

1. Het ontwerpbestemmingsplan ’’Bedrijventerrein Grote Polder; beperking kleine bedrijfsunits’’ (gedeeltelijke 
herziening; NL.IMRO.0638.BP00034-ONT1) ter informatie/bespreking aanbieden aan de volgende Voorronde 
van het Open Huis en hiervoor het bijgevoegde begeleidingsformulier vaststellen; 

2. De wethouder machtigen om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Hierin moet rekening gehou- 
den worden met wat er in de Voorronde van het Open Huis is besproken. 

            
           Vastgesteld 
 
 
           Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 6 december 2022. 
 
 
 
 
 
        A. de Baat      F.Q.A. van Trigt 
        gemeentesecretaris wnd.    burgemeester 
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