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Terugblik op de maandagavond
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Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 juli 2020
Het verslag van 30 juni 2020 is vastgesteld onder verwerking van wijzigingen.
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Raadsvoorstel Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021(0637520012)
Samenvatting:
Zoetermeer staat, net als vele andere gemeenten, voor de opgave de
hoeveelheid restafval terug te dringen. Grote hoeveelheden restafval zorgen
voor een grote milieubelasting en voor een nadelig effect op de
afvalstoffenheffing. Het terugdringen van de hoeveelheid restafval door
afvalpreventie en het stimuleren van afvalscheiding is dan ook noodzakelijk
wil de hoogte van de afvalstoffenheffing voor huishoudens in de toekomst
ook beheersbaar blijven.
In het traject ‘Ombuigen en Vernieuwen’ zijn voorstellen gedaan voor de
afvalinzameling. Op het gebied van de inzamelstructuur betreft het een
frequentieverlaging van het legen van de restafvalcontainer naar één keer
per vier weken én de invoering van PBD-inzameling (Plastic, Blik en
Drinkpakken) bij en nabij huis. Daarnaast stopt Zoetermeer met het gratis
inzamelen van grofvuil aan huis en bij kringlooporganisaties. Vanaf 1 januari
2023 wijzigt de afrekenmethodiek van de afvalstoffenheffing en gaat
Zoetermeer daarmee over op gedifferentieerde tarieven.
De invoering van deze maatregelen vraagt een gedragsverandering van
inwoners. Er wordt een communicatiebureau ingeschakeld om ervoor te
zorgen dat inwoners geïnformeerd en gemotiveerd worden om op de nieuwe
manier het afval aan te bieden. Het bureau heeft veel ervaring met
gedragsverandering en ook in andere gemeenten veranderingen in de

afvalinzameling begeleidt. Ook worden er tijdelijk afvalcoaches ingeschakeld
om inwoners concreet te informeren.
De voorstellen, opgenomen in de Begroting 2020-2023 en nu uitgewerkt in
het afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2021 ‘Afvalscheiden. Ik
haal er alles uit!’, dragen bij aan het terugdringen van het begrotingstekort.
Naast een milieueffect is er dus ook een financieel voordeel door de
afvalinzameling anders te organiseren.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
Het ‘groene scenario’: ‘We halen alles eruit wat erin zit’ aan te wijzen als
voorkeursscenario en daarmee:
De raad voor te stellen:
1. Het afvalbeleidsplan ‘Zoetermeer, meer bewust’ in te trekken.
2. De landelijke ambitie van 100 kilo restafval per persoon per jaar na te
streven en daarbij de tussendoelstelling voor 2023 vast te stellen op gemiddeld
maximaal 160 kilo fijn restafval per jaar per persoon.
3. Het afval- en grondstoffen beleidsplan 2021, ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles
uit!’ (Bijlage 1) vast te stellen met daarin de volgende maatregelen:
1. Met ingang van 1 maart 2021 stoppen met de gratis inzameling van grofvuil
aan huis, met daarbij;
a) Huishoudens die gebruik maken van een Zoetermeerpas per jaar een
eenmalige korting van € 32 te geven voor het maken van één grofvuilafspraak.
2. Met ingang van 1 maart van 2021 stoppen met de inzameling van
grofvuil bij kringlooporganisaties;
3. Het (bij)plaatsen van ondergrondse PBD (Plastic, Blik, Drinkpakken)containers en het waar mogelijk ombouwen van ondergrondse
restafvalcontainers naar PBD-containers;
4. De PBD-container (PBD) in te voeren voor huishoudens die al
gebruik maken van een restafval- en GFT (Groente,Fruit,Tuinafval)container en deze één keer per vier weken te legen;
5. Een verlaging van de inzamelfrequentie invoeren van
restafvalcontainers naar één keer per vier weken;
6. Gedifferentieerde tarieven voor gebruik van de restafvalcontainer
invoeren per 1-1-2023;
7. De kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing met ingang
van 1-1-2023 aanpassen naar een model waarbij het vaste deel van de
heffing volledig wordt kwijtgescholden en het variabele deel
gemaximeerd wordt op één vuilniszak restafval per week of één
aanbieding van de restafvalcontainer per vier weken.
4. Met ingang van 01-03-2021 de Verordening afvalstoffenheffing aan te
passen met daarin de volgende wijziging:
1. in artikel 10 betreffende de kwijtschelding is de mogelijkheid tot
eenmalige kwijtschelding van € 32,00 per huishouden op vertoon van
een geldige Zoetermeerpas geregeld.
2. het in behandeling nemen van een verzoek om grof huishoudelijk
afval en grof tuinafval aan huis in te zamelen kost € 42,00.
5. Bijgevoegd eindverslag samenspraak afvalbeleid 2021 (bijlage 2) vast te
stellen;
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6. Een investeringsbudget voor het aanschaffen van PBD-containers, het
(bij)plaatsen van ondergrondse PBD-containers, de aanschaf van afvalpassen,
ICT-aanpassingen en de aanpassing aan de voertuigen van € 2.588.000
beschikbaar te stellen.
7. De invoeringskosten voor de uitvoering van het afvalbeleidsplan van €
1.105.000 beschikbaar te stellen verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2024
en te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing
8. De kapitaallasten van € 85.000 per jaar voor de ICT aanpassingen ten laste
te brengen van het begrotingssaldo.
9. 1. Op programma 3 de volgende budgetten beschikbaar te steIlen:
- de uit dit voorstel voortvloeiende lasten van afschrijving en rente van €
184.000.
- de exploitatielasten van € 113.000 in 2021 tot € 397.000 in 2024 en verder.
- de besparing in de begroting te ramen van € 286.000 in 2021 tot € 1.120.000
in 2024 en verder.
2. De inkomstenraming voor de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing vanaf
2021 te verlagen met het saldo van de lasten en besparingen zoals genoemd
in 8.1 (in 2021 € 173.000 tot en met € 723.000 in 2024 en verder).
10. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging (bijlage 4) vast te
stellen.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt
gedaan.
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Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021(0637552879)
Samenvatting:
De afvalstoffenverordening Zoetermeer stelt regels op het gebied van
inzameling van verschillende afvalstoffen in de gemeente Zoetermeer. Hiermee
worden de kaders voor de afvalinzameling bepaald.
Met het vaststellen van het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 moet de
afvalstoffenverordening op de volgende punten worden aangepast:
- Verlaging van de inzamelfrequentie van minicontainers voor restafval van één
keer per twee weken naar één keer per vier weken.
- Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) wordt ook met behulp PBD-containers
ingezameld. Dit gebeurt één keer per vier weken.
- Het wordt inwoners mogelijk gemaakt een gratis extra PBDcontainer aan te
vragen.
- Het wordt de gemeentelijke afvalinzameling toegestaan om afvalstoffen of
inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te
verspreiden.
Daarnaast is de overzichtslijst met huishoudelijke afvalstoffen welke
afzonderlijk ingezameld geactualiseerd en is de verordening op een aantal
onderdelen aangepast aan het laatste VNG-model voor de
afvalstoffenverordening.
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Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
De raad voor te stellen:
1. De Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019 in te trekken.
2. De Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 vast te stellen.
Bestaande tekst Afvalstoffenverordening
2019

Nieuwe tekst Afvalstoffenverordening 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. In deze verordening wordt verstaan dan
wel mede verstaan onder:

1. De begrippen gehanteerd in deze
verordening komen overeen met de
begrippen gehanteerd in artikel 1.1 van
de Wet Milieubeheer.
2. In deze verordening en de daarop
berustende bepalingen wordt verstaan
onder perceel: perceel waar geregeld
huishoudelijke afvalstoffen kunnen
ontstaan.

a) inzamelen: de activiteiten gericht op het
ophalen of innemen van afvalstoffen die
binnen de gemeente ter inzameling
worden aangeboden en het feitelijk
ophalen en innemen daarvan;
b) ter inzameling aanbieden: de wijze van
overdragen van afvalstoffen aan een
inzamelende persoon of instantie,
inclusief het achterlaten van afvalstoffen
in daartoe door of vanwege de
inzamelende persoon of instantie
geplaatste inzamelmiddelen of voorzieningen of op een daartoe
aangewezen en als zodanig
gemarkeerde plaats;
c) inzamelmiddel: een voor de inzameling
van afvalstoffen ten behoeve van één
huishouden bestemd hulp- of
bewaarmiddel, bijvoorbeeld een
huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer,
kca-box of rol- of kuubcontainer;
d) inzamelvoorziening: een voor de
inzameling van afvalstoffen bestemd
bewaarmiddel of bestemde plaats ten
behoeve van meer dan één huishouden,
bijvoorbeeld een bovengrondse of
ondergrondse container, alsmede het
gemeentelijke brengdepot aan de
Argonstraat 25;
e) inzamelvergunning: vergunning als
bedoeld in artikel 11;
f) gebruiker van een perceel: ieder die in
de gemeente feitelijk gebruik maakt van
een perceel ten aanzien waarvan
ingevolge artikel 10.22 van de Wet
milieubeheer een verplichting tot het
inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen geldt;
g) straatafval: huishoudelijke afvalstoffen
van zeer beperkte omvang en gewicht,
zoals proppen, papier, sigarettenpeuken,
kauwgom, plastic bekertjes en blikjes,
verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet
zijnde klein chemisch afval, ontstaan
buiten een perceel;
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h) wegen: alle voor het openbaar verkeer
openstaande wegen of paden met
inbegrip van de daarin liggende bruggen
en de tot die wegen behorende paden en
bermen of zijkanten.

•

o
•

Artikel 2 Beslistermijn

Artikel 2 Beslistermijn

1. Het college van burgemeester en
wethouders beslist op een aanvraag voor
een aanwijzing, vergunning of ontheffing
binnen acht weken na de dag waarop de
aanvraag ontvangen is.
2. Het college kan zijn beslissing voor ten
hoogste acht weken verdagen.

1. Het college van burgemeester en
wethouders beslist op een aanvraag voor
een aanwijzing, vergunning of ontheffing
binnen acht weken na de dag waarop de
aanvraag ontvangen is.
2. Het college kan zijn beslissing voor ten
hoogste acht weken verdagen.
3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is
niet van toepassing.

Artikel 8 Afzonderlijke inzameling
1. Door de gemeentelijke inzameldienst of de
•
aangewezen inzamelaars worden de
volgende categorieën huishoudelijke
afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:
a) groente-, fruit- en tuinafval;
b) klein chemisch afval;
c) glas;
d) oud papier en karton;
e) plastic en andere kunststof
verpakkingen, drankenkartons en
blik;
f) textiel;
g) elektrische en elektronische
apparatuur;
h) bouw- en sloopafval;
i) hout;
j) grof tuinafval;
k) asbest en asbesthoudend afval;
l) grof huishoudelijk afval;
m) huishoudelijk restafval;
n) oud ijzer en andere metalen;
o) schone grond en zand;
p) banden;
q) gipsblokken en gipsplaten
r) harde plastics (niet zijnde plastic
verpakkingsmateriaal).

Artikel 8 Afzonderlijke inzameling
1. Door de gemeentelijke inzameldienst of de
aangewezen inzamelaars worden de volgende
categorieën huishoudelijke afvalstoffen
afzonderlijk ingezameld:
a) groente-, fruit- en tuinafval en
etensresten (GFT);
b) klein chemisch afval;
c) flessenglas;
d) vlakglas
e) oud papier en karton;
f) plastic, blik en drinkpakken (PBD);
g) textiel;
h) elektrische en elektronische
apparatuur;
i) verbouwingsafval (puin,
gasbeton/kalkzandsteen);
j) hout (schoon hout, bewerkt hout,
geïmpregneerd hout);
k) grof tuinafval;
l) asbest en asbesthoudend afval;
m) grof huishoudelijk afval (rest);
n) huishoudelijk restafval (fijn);
o) oud ijzer en andere metalen (ferro en
non ferro);
p) schone grond en zand;
q) banden;
r) gipsblokken en gipsplaten
s) harde plastics (niet zijnde plastic
verpakkingsmateriaal).
t) frituurvet/ olie

2. Het college kan een nadere omschrijving
vaststellen van de categorieën huishoudelijke
afvalstoffen, bedoeld in het eerste lid.
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u) dakbedekking
o
•

2. Het college kan een nadere omschrijving
vaststellen van de categorieën huishoudelijke
afvalstoffen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste
een maal per 2 weken bij elk perceel
ingezameld.
2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt
tenminste een maal per 2 weken
afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid
wordt voor huishoudelijk restafval en
groente-, fruit- en tuinafval, dat via een
inzamelvoorziening voor de gebruikers
van een aantal percelen, wordt
ingezameld nabij elk perceel, geen vaste
frequentie vastgesteld (gezamenlijke
ondergrondse containers).
4. Het college kan de frequentie van
inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen
die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden
ingezameld.

Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste
éénmaal per 4 weken bij elk perceel
ingezameld.
2. GFT wordt tenminste éénmaal per 2
weken afzonderlijk bij elk perceel
ingezameld.
3. PBD wordt tenminste éénmaal per 4
weken bij elk perceel ingezameld.
4. In afwijking van het eerste en tweede en
derde lid wordt voor huishoudelijk
restafval, GFT en PBD, dat via een
inzamelvoorziening voor de gebruikers van
een aantal percelen, wordt ingezameld
nabij elk perceel, geen vaste frequentie
vastgesteld (gezamenlijke ondergrondse
containers).
5. Het college kan de frequentie van
inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die
afzonderlijk in aangewezen delen van de
gemeente bij elk perceel worden
ingezameld.

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen via een
inzamelmiddel voor de gebruiker van een
perceel

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen via een
inzamelmiddel voor de gebruiker van een
perceel

1. Het is voor de gebruiker van een perceel
ten behoeve waarvan krachtens artikel 9,
tweede lid, voor een bepaalde categorie
huishoudelijke afvalstoffen een
inzamelmiddel is aangewezen of van
gemeentewege is verstrekt, verboden de
betreffende afvalstoffen anders aan te
bieden dan via het daartoe aangewezen
of verstrekte inzamelmiddel.
2. Het is voor de gebruiker van een perceel
verboden andere categorieën
huishoudelijke afvalstoffen via een
inzamelmiddel aan te bieden, dan de
categorie waarvoor dit inzamelmiddel
krachtens artikel 9, tweede lid, is
bestemd.

1. Het is voor de gebruiker van een perceel
ten behoeve waarvan krachtens artikel 9,
tweede lid, voor een bepaalde categorie
huishoudelijke afvalstoffen een
inzamelmiddel is aangewezen of van
gemeentewege is verstrekt, verboden de
betreffende afvalstoffen anders aan te
bieden dan via het daartoe aangewezen of
verstrekte inzamelmiddel.
2. Het is voor de gebruiker van een perceel
verboden andere categorieën
huishoudelijke afvalstoffen via een
inzamelmiddel aan te bieden, dan de
categorie waarvoor dit inzamelmiddel
krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.
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3. Het college kan regels stellen omtrent de
plaatsen en wijze waarop huishoudelijke
afvalstoffen via een inzamelmiddel ter
inzameling moeten worden aangeboden.
4. Het college kan regels stellen met
betrekking tot het maximale gewicht van
de afvalstoffen per inzamelmiddel en het
maximale aantal inzamelmiddelen dat
per keer kan worden aangeboden.
5. Indien van gemeentewege een
inzamelmiddel aan de gebruiker van een
perceel is verstrekt kan het college
regels stellen omtrent de voorwaarden
waaronder het inzamelmiddel is
verstrekt, het gebruik en het reinigen
daarvan.
6. Het is voor de gebruiker van een perceel
ten behoeve waarvan krachtens artikel 9,
tweede lid, voor een bepaalde categorie
huishoudelijke afvalstoffen een
inzamelmiddel is aangewezen of van
gemeentewege is verstrekt, verboden
huishoudelijke afvalstoffen op andere
wijze ter inzameling aan te bieden dan
krachtens dit artikel is bepaald.
7. Het is verboden voor anderen dan de
gebruiker van een perceel ten behoeve
waarvan krachtens artikel 9, tweede lid,
een inzamelmiddel is verstrekt of
aangewezen, hun afvalstoffen ter
inzameling aan te bieden via dit
inzamelmiddel.
8. Het is voor de gebruiker van een perceel
mogelijk een extra inzamelmiddel
(minicontainer) voor restafval, oud
papier, en/of GFT aan te vragen. Ook
kan dit een inzamelmiddel van een ander
formaat zijn. Hier kunnen kosten voor in
rekening worden gebracht.

3. Het college kan regels stellen omtrent de
plaatsen en wijze waarop huishoudelijke
afvalstoffen via een inzamelmiddel ter
inzameling moeten worden aangeboden.
4. Het college kan regels stellen met
betrekking tot het maximale gewicht van
de afvalstoffen per inzamelmiddel en het
maximale aantal inzamelmiddelen dat per
keer kan worden aangeboden.
5. Indien van gemeentewege een
inzamelmiddel aan de gebruiker van een
perceel is verstrekt kan het college regels
stellen omtrent de voorwaarden waaronder
het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik
en het reinigen daarvan.
6. Het is voor de gebruiker van een perceel
ten behoeve waarvan krachtens artikel 9,
tweede lid, voor een bepaalde categorie
huishoudelijke afvalstoffen een
inzamelmiddel is aangewezen of van
gemeentewege is verstrekt, verboden
huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze
ter inzameling aan te bieden dan
krachtens dit artikel is bepaald.
7. Het is verboden voor anderen dan de
gebruiker van een perceel ten behoeve
waarvan krachtens artikel 9, tweede lid,
een inzamelmiddel is verstrekt of
aangewezen, hun afvalstoffen ter
inzameling aan te bieden via dit
inzamelmiddel.
8. Het is voor de gebruiker van een perceel
mogelijk een extra inzamelmiddel
(minicontainer) voor restafval, oud papier,
PBD en/of GFT aan te vragen. Ook kan dit
een inzamelmiddel van een ander formaat
zijn. Hier kunnen kosten voor in rekening
worden gebracht.

Artikel 27 Voorkomen van zwerfafval bij
ter inzameling gereedstaande afvalstoffen
1. Het is verboden afvalstoffen of
inzamelmiddelen die ter inzameling
gereed staan te doorzoeken en te
verspreiden.
2. Het is verboden tegen afvalstoffen of
inzamelmiddelen, die ter inzameling
gereed staan, te stoten, te schoppen,
deze omver te werpen of anderszins zo
te behandelen dat zwerfvuil ontstaat.

Artikel 27 Voorkomen van zwerfafval bij ter
inzameling gereedstaande afvalstoffen
1. Het is voor anderen dan de
gemeentelijke inzameldienst en de
toezichthouders al bedoeld in artikel
34a van deze verordening verboden
afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter
inzameling gereed staan te doorzoeken en
te verspreiden.
2. Het is verboden tegen afvalstoffen of
inzamelmiddelen, die ter inzameling
gereed staan, te stoten, te schoppen, deze
omver te werpen of anderszins zo te
behandelen dat zwerfvuil ontstaat.

Artikel 33 Verwerking persoonsgegevens

Artikel 33 Verwerking persoonsgegevens

Aangezien artikel 33 uit 6 pagina’s tekst
bestaat, is voor de leesbaarheid van dit
overzicht gekozen niet de gehele tekst over

Aangezien artikel 33 uit 6 pagina’s tekst
bestaat, is voor de leesbaarheid van dit
overzicht gekozen niet de gehele tekst over te
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te nemen. De volledige tekst van artikel 33 is
opgenomen in bijlage 1

nemen. De volledige tekst van artikel 33 is
opgenomen in bijlage 2.
De aanpassing van het artikel betreft dat het al
dan niet hebben van een Zoetermeerpas is
opgenomen als een persoonsgegeven dat
bewerkt kan worden in het kader van
relatiebeheer, het afhandelen van vragen en
het adres gebonden inzameling van afval.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit
besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.
5

Collegevoorstel Samenspraakvoorstel Afvalstoffenverordening 2021
(0637567715)
Samenvatting:
Binnen het traject ‘Ombuigen en Vernieuwen’ zijn op het gebied van
afvalinzameling een aantal maatregelen ontwikkeld die zijn opgenomen in de
Perspectiefnota en Programmabegroting 2020. Om tot uitvoering van deze
maatregelen te komen is het project ‘Stimuleren afvalscheiding’ gestart en
wordt nieuw afvalbeleid ontwikkeld. Met het vaststellen van het afval- en
grondstoffen beleidsplan 2021 wordt ook de afvalstoffenverordening
aangepast. In dit collegevoorstel wordt een voorstel gedaan voor het
samenspraakproces voor de aangepaste afvalstoffenverordening 2021.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. Het procesvoorstel Samenspraak Afvalstoffenverordening 2021 vast te
stellen.
2. Het raadsmemo Samenspraakvoorstel Afvalstoffenverordening 2021 vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

6

Collegevoorstel Actieagenda economie 2020 - 2022 (0637603364)
Samenvatting:
Vlak voordat het covid-19 virus in Nederland uitbrak en ook Zoetermeer
geconfronteerd werd met de intelligente lockdown, is de actieagenda economie
2020 – 2022 opgesteld. Deze actieagenda is een vervolg op het actieplan 2015
– 2018, dat inmiddels niet meer actueel is. Nieuwe acties zijn nodig omdat een
groot deel van de in 2015 geformuleerde ambities zijn gerealiseerd.
De afgelopen drie maanden heeft de gemeente zich ingezet om inwoners en
ondernemers voor de korte termijn optimaal bij te staan en hiervoor zijn alle
zeilen bijgezet. Nu de beheersmaatregelen ten aanzien van het covid-19 virus
zijn versoepeld en de economie weer opstart, ontstaat er ruimte om vooruit te
kijken. Het vaststellen van de nieuwe actieagenda vormt daarvoor de
onderlegger.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. De actieagenda economie 2020 – 2022 vast te stellen;
2. De vier sectoren Toegepaste IT & Diensten, Logistiek & Handel, Health en
Bouw & Installatie aan te wijzen als de te versterken sectoren voor de periode
2020 – 2022.
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Collegevoorstel Evenementenseizoen 2020: gevolgen van de coronacrisis
(0637604005)
Samenvatting:
Met de Covid-19 noodverordeningen zijn maatregelen getroffen die direct van
invloed zijn op evenementen. Vanaf 26 maart 2020 zijn evenementen expliciet
verboden geweest. Vanaf 1 juli 2020 mogen - onder bepaalde voorwaarden weer evenementenvergunningen verleend worden.
Voorgesteld wordt om:
• Vanwege het verbod op evenementen in de periode 26 maart 2020 tot en
met 30 juni 2020 tot gehele vermindering of teruggaaf van de leges over te
gaan voor een maximaal bedrag.
• Aanvragen om evenementenvergunningen te toetsen aan het ‘Landelijk
toetsingskader evenement in de corona-periode’ en te weigeren als de
doorlooptijd voor een zorgvuldige behandeling ontbreekt.
• Terughoudend evenementen aan de evenementenkalender tweede helft
2020 toe te voegen en hierbij voorrang te geven aan evenementen die
aansluiten bij het evenementenbeleid.
• Na besluitvorming de raad te informeren door de besluiten uit dit voorstel
op te nemen in de eerstvolgende raadsmemo over corona.
Het college besluit onder verwerking van wijzigingen:
1. Tot gehele vermindering of teruggaaf van de leges over te gaan in verband
met het verbod op evenementen in de periode 26 maart 2020 tot en met 30 juni
2020 voor een maximaal bedrag van € 8.500,-.
2. Aanvragen om evenementenvergunningen in verband met volksgezondheid
te toetsen aan het ‘Landelijk toetsingskader evenement in de corona-periode’
en te weigeren als de doorlooptijd voor een zorgvuldige behandeling ontbreekt.
3. Terughoudend evenementen aan de evenementenkalender tweede helft
2020 toe te voegen en hierbij voorrang te geven aan evenementen die
aansluiten bij de criteria zoals genoemd in het in 2016 vastgestelde
evenementenbeleid.
4. Na besluitvorming de raad te informeren door de besluiten uit dit voorstel op
te nemen in de eerstvolgende raadsmemo over corona.
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Collegevoorstel Inkoop Hulp bij het Huishouden (0637589087)
Samenvatting:
De 15 contracten Hulp bij het Huishouden hebben een looptijd tot en met 31
december 2020. Gestart wordt met de voorbereidingen van een aanbesteding.
Er zijn meerdere argumenten om de aanbesteding later in het jaar te starten:
ruimte bieden voor aanbieders als gevolg van de coronacrisis, personele
afwegingen en de wens een aantal zaken verder te onderzoeken. Dit heeft als
gevolg dat het nieuwe contract na 1 januari 2021 ingaat. Ingezet wordt op een
overbruggingscontract van zes maanden, met de optie van verlenging tot 1
september 2021.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. De start van de aanbestedingsprocedure Hulp bij het Huishouden uit te
stellen tot november 2020.
2. Over te gaan tot een overbruggingscontract met de huidige 15 aanbieders
voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot de aanbestedingsprocedure is
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afgerond (vermoedelijk: 1 juli 2021 (met de optie van verlenging tot 1
september 2021).
3. De raad informeren met bijgevoegde raadsmemo Inkoop Hulp bij het
Huishouden (06372042365).
9

Collegevoorstel Investeerders Zoetermeer (0637591260)
Samenvatting:
Eind november 2017 heeft de gemeenteraad “Samen de toekomst van
Zoetermeer vormgeven” vastgesteld. Het is de ambitie dat Zoetermeer de
komende tijd verder groeit in kwaliteit: een groei met 10.000 woningen, met
een zoektocht naar 16.000 woningen en een kwaliteitsimpuls voor de
bestaande wijken. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze ambitie,
hebben wij bestaande, maar vooral ook nieuwe, lange termijn investeerders
nodig. Beleggers, gebiedsontwikkelaars, bouwers en ook vastgoedpartijen.
De groeiopgave van Zoetermeer kan alleen bereikt worden in samenwerking
met verschillende marktpartijen. De Zoetermeerse vastgoedmarkt moet grotere
bekendheid en commitment krijgen onder kwaliteitsontwikkelaars,
ontwikkelende bouwers en lange termijn beleggers om de ambities te kunnen
realiseren. Omdat voor het bereiken van commitment een langjarige
inspanning noodzakelijk is, zal hieraan op verschillende manieren invulling
worden gegeven.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. De projectopdracht ‘Investeerders naar Zoetermeer’ vast te stellen.
2. De gemeentelijke werkagenda Stadsbouwakkoord Zoetermeer vast te
stellen, met als doel om meerjaren afspraken te maken over in ieder geval;
- minimale jaarlijkse bouwproductie van 700 woningen per jaar;
- de verdere inhoudelijke uitwerking van het Zoetermeerse
woningbouwprogramma zoals doelgroepen en woningbouwsegmenten;
- nieuwe ontwikkelingen en bestaande wijkvernieuwingen;
- het nader vorm te geven marktplatform “zoetermeer in dialoog”.
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Collegevoorstel Optimalisatie woningbouwprogramma deelgebieden C, D
en G Palenstein (0637597080)
Samenvatting:
De gemeente, DGW, Vidomes en Vestia hebben eind 2019 met elkaar overleg
gevoerd over een optimalisatie van het woningbouwprogramma voor
deelgebieden C, D, en G in Palenstein. Het oorspronkelijke programma wordt
met 87 woningen verhoogd van 236 woningen naar 323 woningen. Daarvoor
zijn planologische en stedenbouwkundige aanpassingen nodig.
De optimalisatie wordt ook gebruikt om de bestaande afspraken in de SOK en
de eerdere 1e allonge te actualiseren naar aanleiding van ontwikkelingen op de
Monutalocatie en het van Aalstpark.
Het optimaliseren van woningbouw in de deelgebieden C en G is mogelijk
binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan en loopt in planning voor
op de optimalisatie in deelgebied D. Om een omgevingsvergunning voor het
gewenste woningbouwprogramma in deelgebied D mogelijk te maken, moet
het maximum van het aantal woningen in het bestemmingsplan zijn gewijzigd.
Daarvoor is het voorontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Palenstein,
Pagina 10

Winkelcentrum Croesinckplein e.o.’ als bijlage toegevoegd.
Met het bijgesloten procesvoorstel voor de samenspraak wordt de raad
geïnformeerd over de wijze waarop de samenspraak zal verlopen. Het
samenspraakniveau is “informeren”.
Na afloop van de samenspraakperiode worden de inspraakreacties en
eventuele aandachtspunten van de raad wordt het ontwerpbestemmingsplan
opgesteld.
Het college besluit:
1. Het woningbouwprogramma voor de deelgebieden C, D en G in Palenstein
zoals is opgenomen in de 1e allonge en SOK, te optimaliseren en met 87
woningen uit te breiden van 236 woningen naar 323 woningen;
2. De afspraken te bekrachtigen in Allonge II van de
Samenwerkingsovereenkomst Palenstein met de woningcorporaties De Goede
Woning, Vidomes en Vestia;
3. Het procesvoorstel samenspraak over de optimalisatie van het
woningbouwprogramma in deelgebieden vlek C, D en G vast te stellen;
4. Het bestemmingsplan ‘Palenstein’ te wijzigen om het maximale
woningaantal in de deelgebieden C, D, en G van 323 woningen mogelijk te
maken;
5. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Palenstein, Winkelcentrum
Croesinckplein e.o’ vast te stellen;
6. Het raadsmemo Optimalisatie woningbouwprogramma deelgebieden C, D, G
Palenstein vast te stellen en ter kennisneming aan de raad te zenden;
7. Geen milieueffectrapportage op te stellen;
8. Geen exploitatieplan vast te stellen.
De burgemeester besluit:
Op grond van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet volmacht te verlenen aan
wethouder Paalvast om namens de gemeente Zoetermeer de Allonge II te
ondertekenen.
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Collegevoorstel Pilot vrij toegankelijke logeeropvang (0637597734)
Samenvatting:
Om voor mantelzorgers de toegang zo makkelijk mogelijk te maken, start per
15 juli 2020 een pilot voor de duur van een jaar: logeeropvang voor de
mantelverzorgde wordt voor een periode van één jaar een vrij toegankelijke
voorziening bij het Zorgpension. Dat betekent dat de mantelzorger zich
rechtstreeks bij het Zorgpension kan aanmelden, waarna het Zorgpension een
toegangstoets uitvoert.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. Een pilot aan te gaan van 15 juli 2020 tot 15 juli 2021 waarbij logeeropvang
bij het Zorgpension vrij toegankelijk is voor de mantelverzorgde om de
mantelzorger respijt te bieden.
2. De maatwerkvoorziening logeeropvang Wmo voor de duur van een jaar om
te zetten naar vrij toegankelijk.
3. De pilot te dekken uit het huidige budget voor kortdurend verblijf.
4. Het raadsmemo Pilot Vrij toegankelijke logeeropvang vast te stellen en ter
kennisname naar de raad te sturen.
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Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst en stand van zaken
weidevogelproject Meerpolder (0637600207)
Samenvatting:
In het westelijk deel van de Meerpolder doet zich een unieke kans voor om een
weidevogelgebied in te richten en daarmee de dalende aantallen weidevogels
in de Meerpolder een halt toe te roepen. Tegelijkertijd kan dit gebied de
biodiversiteit versterken, de wateroverlast in de polder verminderen en de
natuurbelevingswaarde van het buitengebied verhogen.
Hiertoe werken vier partijen samen: Provincie Zuid-Holland,
Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en
Zoetermeer. In oktober 2018 is een intentieverklaring ondertekend om de
haalbaarheid van het project en inrichtingsvarianten te onderzoeken. Inmiddels
is het project zover dat de uitvoeringsfase kan starten. Ter voorbereiding hierop
is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. Met Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente
Leidschendam-Voorburg de Samenwerkingsovereenkomst ‘Realisatie
Weidevogelgebied Meerpolder’ aan te gaan.
2. Het Raadsmemo Stand van zaken Weidevogelproject Meerpolder vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.
De burgemeester besluit:
Op grond van de Gemeentewet 171 lid 2 volmacht te verlenen aan J.W.
Groeneveld, wethouder Groen en Openbare ruimte, om namens de gemeente
Zoetermeer de Samenwerkingsovereenkomst ‘Realisatie Weidevogelgebied
Meerpolder’ te ondertekenen.
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Collegevoorstel Vaststelling stedenbouwkundig plan Kwadrant BF
(0637604134)
Samenvatting:
De gemeente is één van de eigenaren van de gronden, gelegen tussen de
Australiëweg, de Oostweg, Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg
(Kwadrant B&F) en heeft het initiatief genomen om in dit gebied woningbouw
mogelijk te maken. In maart 2018 is voor deze locatie het ambitiedocument
vastgesteld door de raad. De raad heeft aan het college opdracht gegeven om
op basis van het ambitiedocument met marktpartijen in gesprek te gaan over
de ontwikkeling op deze locatie. Op 17 juli 2018 is met de ontwikkelcombinatie
AM B.V., Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. en Synchroon B.V, een intentieen reserveringsovereenkomst gesloten voor deze locatie. De
ontwikkelcombinatie heeft een stedenbouwkundig plan voor Kwadrant B&F
(Edisonpark) uitgewerkt dat ambtelijk is getoetst aan het vastgestelde
ambitiedocument. Ook is de maatschappelijke, ruimtelijke en financiële
haalbaarheid bekeken. Het college wordt gevraagd het stedenbouwkundig plan
vast te stellen. Dit plan wordt daarna uitgewerkt tot een voorlopig en definitief
ontwerp. Ook wordt met de ontwikkelcombinatie gewerkt aan het opstellen en
sluiten van vervolgovereenkomsten.
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Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
1. Het stedenbouwkundig plan voor het project Kwadrant B&F vast te stellen;
2. Het stedenbouwkundig plan voor het project Kwadrant B&F verder uit te
(laten) werken tot een definitief ontwerp;
3. Ten behoeve van de ontwikkeling van Kwadrant B&F een vervolg
overeenkomst met de ontwikkelcombinatie uit te werken waarin partijen de
vervolgafspraken tot aan het sluiten van de koopovereenkomst vastleggen;
4. Het raadsmemo Vaststellen stedenbouwkundig plan Kwadrant B&F vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.
14

Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage 3 bij Raadsvoorstel
vaststellen Grex Dwarstocht (0637606196)
Samenvatting:
Het raadsvoorstel betreft de bekrachtiging geheimhouding van bijlage 3
behorende bij het Raadsvoorstel vaststellen Grex Dwarstocht vanaf 14 juli
2020 tot na afronding van de ontwikkeling Dwarstocht / Happy Days.
Het college besluit:
1. Geheimhouding op te leggen op bijlage 3 behorend bij het Raadsvoorstel
vaststellen Grex Dwarstocht (Financiële toelichting notitie Grondexploitatie
Dwarstocht) op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, lid 2, sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur (de
economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen), vanaf
14 juli 2020 tot na afronding van de ontwikkeling Dwarstocht/Happy Days.
De raad voor te stellen:
2. Geheimhouding te bekrachtigen op bijlage 3 behorend bij het Raadsvoorstel
vaststellen Grex Dwarstocht (Financiële toelichting notitie Grondexploitatie
Dwarstocht) op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, lid 2, sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur (de
economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen), vanaf
14 juli 2020 tot na afronding van de ontwikkeling Dwarstocht/Happy Days.
Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat een andere
dringende reden, namelijk geheimhouding, aanleiding is om geen referendum
te houden. Dit besluit treedt in werking de dag na vaststelling.

15

Raadsvoorstel vaststellen Grex Dwarstocht (0637588670)
Samenvatting:
Op 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige ambities
voor de locatie Dwarstocht vastgesteld. En het college opdracht gegeven te
onderzoeken of er binnen deze uitgangspunten een maatschappelijk, ruimtelijk
en voor beide partijen financieel haalbaar plan is te realiseren. Era Contour
B.V. (hierna Era Contour) heeft vervolgens een plan uitgewerkt voor de locatie.
Dit definitief ontwerp voldoet aan het gestelde ambitieniveau. Wel wijkt het op
enkele punten af van de eerder door de gemeenteraad gestelde kaders. Hier
wordt in dit raadsvoorstel nader op ingegaan. Om tot realisatie van het plan
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over te kunnen gaan is het noodzakelijk de grondexploitatie voor de
ontwikkeling Dwarstocht vast te stellen. Hiertoe wordt nu besluitvorming aan de
raad gevraagd.
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. De volgende afwijking van eerder gestelde kaders voor de ontwikkeling van
Dwarstocht vast te stellen;
a) Binnengebied niet geheel collectief uit te geven, maar wegenstructuur en de
parkeerplaatsen in eigendom van gemeente te nemen, inclusief beheer en
onderhoud;
2. Geen exploitatieplan voor te bereiden, omdat de kosten anderszins
verzekerd zijn;
3. De grondexploitatie ten behoeve van de realisatie Dwarstocht/Happy Days
vast te stellen.
4. De begrotingswijziging voor de ontwikkeling van Dwarstocht vast te stellen.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt
gedaan.
16

Raadsvoorstel Uitwerking Centraal Park (0637605656)
Samenvatting:
Op 11 september 2017 is de Visie Centraal Park vastgesteld, waarmee werd
besloten het Dobbegebied te ontwikkelen als Centraal Park van Zoetermeer.
Vervolgens is op 15 juli 2019 het schetsontwerp Centraal Park vastgesteld.
Voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp Centraal Park (met
uitzondering van deelgebied “de Markt”) en de uiteindelijke realisatie is middels
de Perspectiefnota 2020 een budget van € 6,5 miljoen gereserveerd in het Rif.
Voor de uitwerking van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp voor het totaal
en voor de deelgebieden 1 en 2 tot voorlopig ontwerp en definitief ontwerp is €
450.000,- nodig aan planuitwerkingskosten. Met voorliggend voorstel wordt dit
budget aangevraagd.
Het college besluit na verwerking van wijzigingen:
De raad voor te stellen:
1. Voor de uitwerking van het schetsontwerp Centraal Park een
voorbereidingsbudget af te geven van € 450.000,- en dit te dekken vanuit een
bijdrage van de Reserve lnvesteringsfonds.
2. Voor de realisatie van Centraal park € 6,05 miljoen beschikbaar te houden
en na uitwerking van het schetsontwerp met een voorstel te komen.
3. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt
gedaan.
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Raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040(0637604899)
Samenvatting:
Met de Visie Binnenstad 2030 (2012) is voor het eerst een overkoepelende
visie opgesteld voor de binnenstad van Zoetermeer, die het Woonhart, het
Stadshart, het Dobbegebied en de Dorpsstraat in hun onderlinge samenhang
bekijkt.
Door onder meer de woningbouwopgave, de woon- en winkelconcurrentie met
de regio, maar ook de sociaaleconomische positie van Zoetermeer, staat de
binnenstad voor nieuwe uitdagingen. Een geactualiseerde visie op de
ontwikkeling van de binnenstad is daarom noodzakelijk. Door de schaalsprong
van de stad is er ook meer behoefte aan een binnenstad met meerdere
functies (winkelen, wonen, werken, verblijven). Het gaat niet alleen om het
stapelen van stenen, het toevoegen van woningen in de binnenstad, maar ook
om het realiseren van een hogere kwaliteit voor de binnenstad. Een nieuwe
visie biedt ruimte voor bekende en nieuwe initiatieven en projecten, wijst
locaties aan voor woningbouw en nieuwe voorzieningen én formuleert de
kwaliteit van de openbare ruimte.
De visie formuleert de ambitie op hoofdlijnen. De uitwerking van de visie volgt
op basis van concrete voorstellen. De visie vormt het integrale kader voor de
ontwikkeling van de binnenstad die de onderlinge samenhang en afweging
borgt. Ruimtelijke en programmatische initiatieven en plannen worden getoetst
aan de visie en dienen een bijdrage te leveren aan de ambitie voor de
binnenstad.
Het doel van de nieuwe visie is om een integraal kader te bieden voor de
ontwikkeling van de binnenstad die de onderlinge samenhang en afweging
borgt. Ruimtelijke en programmatische initiatieven, en plannen worden getoetst
aan de visie en dienen een bijdrage te leveren aan de ambitie voor de
binnenstad.
Het college besluit onder verwerking van wijzigingen:
1. In te stemmen met een supervisieteam om de samenhang in kwaliteit in de
binnenstad te toetsen en bewaken, en hiervoor een voorstel uit te werken;
2. De hoogbouweffectrapportage (HER) vast te stellen.
De raad voor te stellen:
1. De Visie Binnenstad vast te stellen, met als doel om de binnenstad door te
ontwikkelen naar een levendige en aantrekkelijke binnenstad.
2. De volgende ambities vast te stellen:
a. realiseren van goede verblijfs- en woonkwaliteit;
b. ontwikkelen van een levendige binnenstad.
3. De acht bouwstenen uit de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de
binnenstad vast te stellen, en als toetsingskader voor (nieuwe) initiateven te
hanteren:
a. bouwen in stedelijke blokken;
b. representatieve voorzijdes naar de openbare ruimte;
c. het stedelijk blok heeft een stedelijke plint;
d. de vier categorieën maat en schaal: categorie 1 is hoogte tot 12m,
categorie 2 is 12-18m, categorie 3 is 18-40m, categorie 4 is hoger dan
40m tot een maximum van 90m;
e. openbare ruimte hoogwaardig inrichten met veel verblijfs- en
gebruikskwaliteit;
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f. openbare ruimte wordt groen ingericht;
g. de vijfde gevel (dak) optimaal benutten;
h. klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.
4. De realisatieopgave van tenminste 2.000 woningen in de binnenstad vast te
stellen, om bij te dragen aan de woningbouwopgave Zoetermeer en
woonruimte te bieden voor de doelgroepen starters, middeninkomens, Young
Urban Professionals (YUP), empty nesters en doorstromende
gezinshuishoudens;
5. Kwaliteitsniveau A voor het beheer van de openbare ruimte in de binnenstad
vast te stellen;
6. De maximumhoogte van 70m naar beneden bij te stellen tot 40m voor
locatie Belgiëlaan, Luxemburglaan 1, Denemarkenlaan en Nederlandlaan in
afwijking van de kavelpaspoorten;
7. Het college opdracht te geven voor het uitwerken van de volgende
voorstellen:
a. aanpassingen in bestaande verkeerssituaties: de opheffing van de
verkeerslus bij de Nederlandlaan, invoering 1-richtingsweg aan de
Duitslandlaan en invoering 30km/u regime in de binnenstad;
b. een fysieke verbinding van Promenadeplein naar Engelandlaan;
c. verschillende varianten voor het gebied Zuidflank;
8. Het eindverslag samenspraak vast te stellen;
9. Geen milieueffectrapport op te stellen voor de Visie Binnenstad.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt
gedaan.
18
18.a

Mededelingen en memo’s aan de raad
Raadsmemo Monitoring en aanpassingen in eengezinswoningen DGW in
Palenstein (0637605454)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te
zenden aan de raad.

18.b

Raadsmemo Stand van zaken gevangenis (0637606381)
Het college stelt het memo vast onder verwerking van wijzigingen en besluit
het memo ter kennisname door te zenden aan de raad.

18.c

Raadsmemo uitkomst spoedappèl inkoop jeugdhulp regio Haaglanden
(0637608276)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te
zenden aan de raad.

19
19.a

Mededelingen en memo’s aan het college
Collegememo uitkomst spoedappel inkoop jeugdhulp (0637607530)
Het college stelt het memo vast.
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20
20.a

Beantwoording schriftelijke vragen
Beantwoording schriftelijke vragen fractie LHN over 'wijkrestaurants'
(0637606391)
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie
LHN over ‘Wijkrestaurants' d.d. 6 juli 2020 vast te stellen en ter kennisname
aan de raad te zenden.

21

Vaststelling van de lijst met hamerstukken
Het college stelt de lijst vast

21.a

Beantwoording schriftelijke vragen fracties VVD / PvdA / Zó! Zoetermeer /
GroenLinks over 'regionale agenda jeugdhulp' (0637604928)
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties
VVD, PvdA, Zó! Zoetermeer en GroenLinks over ‘Regionale agenda jeugdhulp
d.d. 16 juni 2020 vast te stellen en ter kennisname aan de raad te zenden.

21.b

Collegememo Afdoening afspraak 583: borden Noord Aa (0637603869)
Het college stelt het memo vast.

21.c

Collegememo Handelwijze evenementensubsidies corona-situatie
(0637607089)
Het college stelt het memo vast.

21.d

Collegevoorstel Beleidsregel bergingen bij woongebouwen (0637602042)
Samenvatting:
Volgens het Bouwbesluit moet een woning met een gebruiksoppervlakte groter
dan 50 m2, beschikken over een nietgemeenschappelijke afsluitbare
bergruimte (buitenberging) van minimaal 5 m2 om fietsen of scootmobielen
beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen.
In datzelfde Bouwbesluit wordt ook de mogelijkheid geboden voor een
zogeheten gelijkwaardige oplossing. Dat betekent dat er door de ontwikkelaar
een alternatief kan worden ingediend voor een gemeenschappelijke berging in combinatie met een kleinere eigen berging per woning-, die ten minste
dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en bescherming van het milieu (gelijkwaardigheid) biedt.
Deze beleidsregel geeft aan in welke gevallen de gemeente Zoetermeer
vindt dat er sprake is van een gelijkwaardige oplossing bij de keuze voor een
dergelijke gemeenschappelijke berging.
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Het college besluit:
1. De ‘Beleidsregel gelijkwaardige oplossing bergingen bij woongebouwen
Zoetermeer 2020’ vast te stellen.
21.e

Collegevoorstel Intentieverklaring regeling RVV (0637603643)
Samenvatting:
Eerder dit jaar heeft het college van B&W voor de projecten van De Goede
Woning en Vidomes door middel van een brief aangegeven dat ze aanspraak
kunnen maken op een omgevingsvergunning. Dat is een voorwaarde om mee
te doen aan de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Per 1 januari 2020 heeft de
RVO de financiële vergoeding verhoogd van € 10.000,- naar € 25.000,-. Dit
betreft de uitvoering van de korting op de verhuurderheffing die het kabinet op
Prinsjesdag aankondigde. Nu heeft ontwikkelaar Arthur Armstrong van het
project Stationstraat 185 om zo een verklaring gevraagd. Het project bestaat uit
maximaal 320 woningen, waarvan maximaal 1/3 in het sociale segment valt.
Door bijgevoegde brief vast te stellen kan de ontwikkelaar in aanmerking
komen voor de heffingskorting.
Het college besluit:
1. De bijgevoegde brief aan Arthur Armstrong vast te stellen.

21.f

Collegevoorstel Reserveringsovereenkomst Katwijkerlaantrace Wonen a
la Carte (0637604785)
Samenvatting:
Deelgebied C van het Katwijkerlaantracé in Rokkeveen (aan de Milenagang) is
gedeeltelijk verkocht en op dit deel is door De Goede Woning een
woonzorgvoorziening gerealiseerd. Het resterende deel van deze locatie, aan
de Naomigang, kan worden verkocht voor de realisering van maximaal 17
levensloopbestendige appartementen. Wonen à la Carte BV heeft voor deze
locatie nabij de Naomigang een plan opgesteld voor 13 tot 16
levensloopbestendige koopappartementen.
Via de af te sluiten reserveringsovereenkomst krijgt Wonen à la Carte een
periode tot 1 april 2021 de tijd om de haalbaarheid van het plan te
onderzoeken.
Het college besluit:
1. Met Wonen à la Carte BV een reserveringsovereenkomst aan te gaan voor
een perceel grond nabij de Naomigang-Milenagang (Katwijkerlaantracé) in
Rokkeveen met als doel de haalbaarheid te onderzoeken van een
woningbouwplan van 13 tot 16 levensloopbestendige koopappartementen.
2. Deze verlenging in te laten gaan op 1 juli 2020 waarmee de einddatum op 1
april 2021 komt.

21.g

Raadsmemo Afdoening toezegging 278: Uitwerking klantgroepen reintegratie (0637605846)
Het college stelt het memo vast onder verwerking van wijzigingen en besluit
het memo ter kennisname door te zenden aan de raad.
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21.h

Raadsmemo Afdoening toezegging 305: stand van zaken Chapter of
Diversity (0637605195)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te
zenden aan de raad.

21.i

Raadsmemo Afdoening toezeggingen 249 en 252 over hoogwaardig
handhaven en wijze van verantwoording budgetten doelstelling 1.6.
(0637605621)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te
zenden aan de raad.

21.j

Raadsmemo Eerste rapportage Sociaal Domein 2020 (0637604590)
Het college stelt het memo vast onder verwerking van wijzigingen en besluit
het memo ter kennisname door te zenden aan de raad.

21.k

Raadsmemo Verdaging toezegging 253: doorontwikkelen indicatoren
(0637605845)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te
zenden aan de raad.

21.l

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen toegekende rijkssubsidie voor LEDlampencampagne (0637603166)
Samenvatting:
De door Zoetermeer ingediende subsidieaanvraag in het kader van
de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor een LEDlampencampagne,
is door het Rijk goedgekeurd. Deze regeling heeft tot doel in 2020 en met een
uitloop naar 2021 vanwege de coronacrisis, CO2 uitstoot te verminderen door
het nemen van kleinere duurzaamheidsmaatregelen door particuliere
woningeigenaren. Deze middelen ad € 1.652.400,- zijn door het Rijk toegekend
aan de gemeente Zoetermeer. De raad wordt voorgesteld de LEDlampencampagne uit te voeren en deze te dekken via de verstrekte subsidie.
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. Een budget van € 1.652.400,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
de LEDlampencampagne;
2. De onder 1 opgenomen lasten te dekken uit de toegekende RRE-subsidie
van € 1.652.400,-;
3. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen;
4. Geen samenspraak toe te passen ten aanzien van een ondergeschikte
herziening van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen
(Samenspraakverordening artikel 2, lid 7 f).
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Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een
begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na
bekendmaking daarvan.
22

Lijst met collegebesluiten welke genomen zijn op basis van
spoedcirculatie in week 28, 2020
Het college stelt de lijst vast.

22.a

GEWIJZIGD 2 Raadsvoorstel Afwegingskader incidentele steun Corona
2020 - Gemeente Zoetermeer (0637597516)
Samenvatting:
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de inwoners, ondernemers en
instellingen in Zoetermeer. Om de gevolgen het hoofd te bieden, is er op
Rijksniveau een aantal maatregelen in uitvoering, zowel generiek als binnen
sectoren. Voorbeelden zijn de TOZO-, NOW en TOGS-regeling (generiek) en
de aankondiging van een landelijke tegemoetkoming in de huurkosten voor
sportverenigingen (sectoraal). Ook is de gemeente, als verhuurder van
maatschappelijk vastgoed, onder voorwaarden juridisch verplicht een deel van
de huurschuld kwijt te schelden. Het college bereidt verder een voorstel met
betrekking tot het niet heffen van precario voor geheel 2020 vanaf maart voor.
Deze voorgaande maatregelen maken geen onderdeel uit van het
afwegingskader.
Als deze maatregelen niet voldoende zijn, is maatwerk nodig om te bepalen of
en op welke manier ondersteuning voor een overbrugging wenselijk is . Om
aanvragen van organisaties voor lokale steun adequaat te kunnen beoordelen
heeft het college een afwegingskader opgesteld. Op basis van een knock outsysteem van vijf criteria kan worden bepaald of een organisatie ook
daadwerkelijk in aanmerking komt voor steun. En vervolgens wordt bekeken
welke vorm van steun dan het meest toepasbaar is. Dit afwegingskader zal
alleen ingezet worden om verzoeken van organisaties om lokale steun te
toetsen en geldt voor 2020. Het afwegingskader heeft betrekking op
organisaties die maatschappelijke diensten aanbieden aan inwoners van de
gemeente Zoetermeer. Eventuele ondersteuning is erop gericht om te
voorkomen dat continuïteits- en/of liquiditeitsproblemen ontstaan bij
Zoetermeerse instellingen, doordat door de coronacrisis inkomsten wegvallen
terwijl betalingsverplichtingen (ook aan de gemeente) doorlopen. Dit om de
economische en maatschappelijke infrastructuur van de stad draaiende te
houden en te zorgen dat Zoetermeerse organisaties via een overbrugging deze
crisisperiode goed doorkomen. De gemeenteraad stelt in dit raadsvoorstel ook
de € 5 mln. beschikbaar die in het amendement bij het voorjaarsdebat als
uitgangspunt voor de ondersteuning is benoemd.
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. Het afwegingskader Coronasteun vast te stellen, met daarin de volgende
uitsluitingscriteria (knock out-systeem):
a. Biedt de organisatie maatschappelijke diensten aan inwoners van
Zoetermeer aan?
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b. Is het verzoek gericht op de bestrijding van de negatieve financiële
effecten voor de aanvrager veroorzaakt door de coronacrisis?
c. Bestaat er een passende landelijke, regionale of lokale maatregel, of
zijn andere mogelijkheden tot coulance benut?
d. Is financiële continuïteit van de aanvrager na de ondersteuning
aannemelijk?
e. Zijn de door de coronacrisis veroorzaakte problemen acuut?
2. Voor de te verwachten kosten van de ondersteuningsmaatregen Corona
korte termijn/2020
a. een budget van € 5 mln. beschikbaar te stellen op programma
Overzicht Algemeen Dekkingsmiddel (OAD);
b. het onder 1a genoemde bedrag van € 5 mln. te dekken uit de reserve
Eneco gelden.
3. Op basis van een nadere uitwerking van de werkelijke kosten voor
ondersteuningsmaatregelen corona 2020 in het najaar een uitgewerkte
begrotingswijziging voor te leggen waarin het onder 2a genoemde budget
wordt toebedeeld aan de relevante programmabudgetten in de begroting
4. Het college mandaat te verlenen om binnen het onder punt 1 genoemde
afwegingskader en het onder punt 2a beschikbaar gestelde budget uitvoering
te geven aan het treffen van lokale ondersteuningsmaatregelen;
5. De raad via TB 2, in haar vergadering van december en bij de jaarrekening
2020 te informeren over:
a. de uitvoering en de verwachte feitelijke kosten van de
ondersteuningsmaatregelen;
b. de mogelijke compensatie van kosten vanuit het Rijk.
6. De Algemene Subsidie verordening niet van toepassing te verklaren op
financiële ondersteuning die op basis van het afwegingskader wordt verleend;
7. De uit punt 2 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt
gedaan.
22.b

Raadsmemo Technische vragen businesscase Markt 10 e.o. (0637607205)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te
zenden aan de raad.

23
23.a

Ter informatie
Raadsmemo bestemmingsplan Zegwaartseweg 144a (0637606346)
Het college neemt kennis van het memo.

23.b

Brief aan de VNG
Het college besluit de brief mede te ondertekenen.

24

Afsprakenlijst college
Pagina 21

Het college stelt de lijst vast.
25

Grote projecten
---

26

Externe coördinatie
---

27

MRDH
---

28

Persuurtje
---

29

Uitnodigingenlijst
• Uitnodigingenoverzicht college - besluitvormend
--• Uitnodigingenoverzicht college - totaallijst ter informatie
---

30

Rondvraag / Rondje langs de velden
• Ronde langs de portefeuilles
--• Geschenken en giften
--• Melding nevenfuncties
--• Buitenlandse reizen
---
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