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1

Terugblik op de maandagavond
---

2
2.a

Bespreekpunten
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 maart 2022
Het college stelt het verslag van 22 februari 2022 vast onder verwerking van
wijzigingen.

2.b
2.b.01

Crisis Oekraïne
Ter bespreking: laatste stand van zaken (lokaal, regionaal en landelijk) en
GTI-verslag 11 en 14 maart 2022
---

2.b.02

Ter besluitvorming: Brief aan gemeentesecretaris en locaties
(middel)lange termijn
---

2.c

Collegevoorstel Eindverslag participatie woningbouw Kwadrant
B+F/Edisonpark (2022-020536)
Samenvatting:
De ontwikkelcombinatie Edisonpark, bestaande uit de partijen AM, Synchroon
en Dura Vermeer Bouw, is de initiatiefnemer voor het realiseren van een
woningbouwplan met circa 550 woningen op de locatie Kwadrant B&F. Ten
behoeve van de planontwikkeling heeft de gemeente een intentieovereenkomst
(2018) en een reservingsovereenkomst (2021) met de ontwikkelcombinatie
vastgesteld. In april 2021 heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld, waarbij
middels motie 2104-05 is besloten stadsbrede participatie te organiseren.
Hiertoe is in november 2021 het participatievoorstel goedgekeurd door het
college en is het Raadsmemo Afdoening motie 2104-05: participatie
omgevingsbeleving Samen bouwen met de raad gedeeld. De participatie is
georganiseerd in december 2021 en hield een informatieavond in op het niveau
informeren alsmede een online enquête op het niveau consulteren. Daarnaast
zijn er kleinschalige bijeenkomsten met stakeholders uit de directe omgeving

geweest en heeft een presentatie voor de Toegankelijkheidsraad
plaatsgevonden. De participatie had betrekking op zowel het
stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. In het algemeen is het
beeld ontstaan dat er veel draagvlak is voor de opzet van het plan. Uit de
resultaten van de participatie is een aantal aandachtspunten naar voren
gekomen die in de verdere uitwerking naar het definitief stedenbouwkundig
plan en beeldkwaliteitsplan extra aandacht zullen krijgen. Het volgend moment
waarop belanghebbenden formeel kunnen participeren is de inspraak ten tijde
van de bestemmingsplanprocedure, die naar verwachting in het najaar van
2022 van start zal gaan.
Het college besluit onder verwerking van wijzigingen:
1. Het eindverslag participatie en bijlagen van het project Edisonpark vast te
stellen.
2. Het raadsmemo Eindverslag participatie Edisonpark vast te stellen en ter
kennisname naar de raad te sturen.
2.d

Collegevoorstel Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs 1ste
aanvraagperiode (2022-016416)
Samenvatting:
Met de regeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het Rijk tijdelijk
middelen beschikbaar aan de gemeente om, aansluitend op de schoolplannen
NPO, extra activiteiten te organiseren om de achterstanden door COVID-19 in
te lopen. In afstemming met kinderopvang en het onderwijs is een
uitvoeringsplan opgesteld: ‘NPO-plan gemeente Zoetermeer 2022-2023’. Om
een deel van de middelen beschikbaar te stellen in de vorm van subsidie, heeft
de gemeente de specifieke subsidieregeling NPO vastgesteld. De behandeling
en besluitvorming van de NPO aanvragen worden 3 keer per jaar uitgevoerd
en wel vanaf 15 februari 2022, 1 april 2022 en 1 juli 2022. De aanvragen die
vóór de genoemde datum zijn binnengekomen, worden in die betreffende
besluitvormingsperiode in behandeling genomen. Voor de eerste
besluitvormingsperiode hebben wij 8 aanvragen ontvangen. Het betreft 5
subsidieaanvragen en 3 interne plannen, ingediend door de afdeling Vrije Tijd.
Het voorstel is om in te stemmen met de voorgestelde bedragen per aanvraag.
De definitieve toekenning vindt plaats na de verantwoording.
Het college besluit:
1. Het voorlopig toekennen van de bedragen voor de gemeentelijke plannen
in het kader van het Nationaal Programma onderwijs 2022-2023, voor de
1ste aanvraagperiode, zoals hieronder weergegeven:
a. Gemeentelijk NPO plan Sport € 142.000
b. Gemeentelijk NPO plan Groen, Spelen en Leren (GSL) € 60.000
c. Gemeentelijk NPO plan Buitenschoolse activiteiten coördinatoren € 153.000
2. Het voorlopig toekennen van de subsidieaanvragen voor activiteiten in het
kader van het Nationaal Programma onderwijs 2022-2023, voor de 1ste
aanvraagperiode, zoals hieronder weergegeven:
a. Junis Kinderopvang, NPO plan projectleider Integraal Kind Centrum €
197.180
b. Stichting Piëzo, Taal en Toekomst € 40.000
c. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs € 110.771
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d. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs €
127.528
e. Stichting Jeugdformaat (Schoolmaatschappelijk werk po en vo) € 316.900
2.e

Collegevoorstel Juridische procedure Parkeiland (2022-017762)
Samenvatting:
De gemeente is door enkele bewoners in Parkeiland aansprakelijk gesteld voor
de door hen geleden schade als gevolg van de wijze waarop de gemeente met
bouwvoorwaarden is omgegaan bij de verkoop van bouwkavels. Naar
aanleiding hiervan is een juridische procedure bij de Rechtbank en het
Gerechtshof gevoerd. Tegen de uitspraak van het Gerechtshof gaat de
gemeente in Cassatie bij de Hoge Raad. Om een slepende procedure te
voorkomen streeft de gemeente wel om een minnelijke overeenstemming te
bereiken.
Het college besluit onder verwerking van wijzigingen:
1. In te stemmen met het voeren van een cassatieprocedure bij de Hoger
Raad en daartoe een procesbesluit te nemen.
2. Onderzoeken of een minnelijke overeenstemming met de eisers kan
worden bereikt.
3. Het raadsmemo Juridische procedure Parkeiland, stand van zaken vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

2.f

Collegevoorstel Participatieprocedure aanpassing Algemene plaatselijke
verordening Zoetermeer 2022 (2022-015835)
Samenvatting:
Het college is van plan de raad voor te stellen akkoord te gaan met de
verwerking van de volgende wijzigingen in de Algemene plaatselijke
verordening Zoetermeer (kortweg: Apv):
1. het verbod om zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals
motorclubs, in het openbaar te vertonen, te schrappen;
2. het juridisch mogelijk maken dat de burgemeester aan verhuurders een
maatregel kan opleggen indien zijn huurders woonoverlast veroorzaken, en die
huurders inwoners van Zoetermeer zijn;
3. slijterijbedrijven de mogelijkheid bieden om proeverijen te organiseren;
4. plaatsen buiten de bebouwde kom kunnen aanwijzen waar honden alleen
aangelijnd mogen komen;
5. een aantal technische aanpassingen.
Voordat het college aan de raad voorlegt de Apv te wijzigen, wordt een
participatieprocedure doorlopen. De conceptwijziging van de Apv wordt vier
weken digitaal ter inzage gelegd. Het niveau van participatie is derhalve:
consulteren. Het college wordt voorgesteld de gewijzigde lijst Boetebedragen
overlastfeiten openbare ruimte vast te stellen.
Het college besluit onder verwerking van wijzigingen:
1. De volgende conceptwijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Zoetermeer vast te stellen en vrij te geven voor participatie:
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Bestaande tekst (schrappingen
schuin gedrukt)

Nieuwe tekst (aanvullingen vet
gedrukt)

Artikel 1:9 Verlening van rechtswege
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is van toepassing op de artikelen 2:5,
2:6, 2:47, 2:54, 4:5, 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 5:7, 5:9, 5:11,
5:16, 5:24, 5:25 en 5:26.

Artikel 1:9 Verlening van rechtswege
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is
van toepassing op de artikelen 2:5, 2:6, 2:22c; 2:47,
2:54, 4:5, 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 5:7, 5:9, 5:11, 5:16, 5:24,
5:25 en 5:26.

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan
elke voor publiek toegankelijke verrichting van
vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid,
aanhef en onder g, van de Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de
kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank en
Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als
bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:4 en afdeling 9
van deze verordening;
g. activiteiten die plaatsvinden in een inrichting en
behoren bij het normale gebruik van die inrichting,
tenzij deze activiteiten gevolgen kunnen hebben
voor de openbare orde.
2.Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld
in artikel 2:2 van deze verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een
openbare plaats.

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke
voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met
uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef
en onder g, van de Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet
gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als
bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:4 en afdeling 9 van
deze verordening;
g. activiteiten die plaatsvinden in een inrichting en
behoren bij het normale gebruik van die inrichting, tenzij
deze activiteiten gevolgen kunnen hebben voor de
openbare orde.
2.Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in
artikel 2:2 van deze verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een
openbare plaats.

Artikel 2:14 Ordeverstoring
1.Het is verboden bij een evenement de orde te
verstoren.
2.Het is verboden bij een evenement zichtbaar
goederen te dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk
besluit verboden is verklaard of is ontbonden
vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de
openbare orde.
3.Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover
in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:14 Ordeverstoring
Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Artikel 2:15a Exploitatie horecabedrijf
1.Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren
zonder vergunning van de burgemeester.
2.Geen vergunning is vereist voor een horecabedrijf
dat zich bevindt in:
a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de
Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de
openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van
de winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum;
d. een bedrijfskantine of – restaurant;
e. rouwcentra, begraafplaatsen en crematoria
f. instellingen van paracommerciële rechtspersonen
zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Drank- en
horecawet.

Artikel 2:15a Exploitatie horecabedrijf
1.Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren
zonder vergunning van de burgemeester.
2.Geen vergunning is vereist voor een horecabedrijf dat
zich bevindt in:
a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de
Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de
openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de
winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum;
d. een bedrijfskantine of – restaurant;
e. rouwcentra, begraafplaatsen en crematoria
f. instellingen van paracommerciële rechtspersonen
zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Alcoholwet.
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3.De burgemeester kan andere categorieën horecabedrijven aanwijzen waarvoor de vergunningplicht
van lid 1 van dit artikel niet geldt.
4.De burgemeester kan de exploitatievergunning
weigeren of intrekken als:
a. de vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf
in strijd is met een geldend bestemmingsplan;
b. de ondernemer of de leidinggevende in enig
opzicht van slecht levensgedrag is;
c. de ondernemer of de leidinggevende onder
curatele staat;
d. de ondernemer of de leidinggevende niet de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
e. de ingediende bescheiden niet of niet langer
overeenstemmen met de feiten, welke relevant zijn
voor de door de burgemeester te nemen beslissing;
f. voor het horecabedrijf een vergunning krachtens
artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vereist en
die vergunning is geweigerd, ingetrokken, of de
aanvraag om die vergunning buiten behandeling is
gelaten.
5.De burgemeester kan de exploitatievergunning
geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor
onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk intrekken of
wijzigen, als:
a. naar zijn oordeel de openbare orde gevaar loopt
of het woon- of leefklimaat in de omgeving van het
horecabedrijf door de aanwezigheid van het
horecabedrijf nadelig wordt beïnvloed;
b. de ondernemer of de leidinggevende het bij of
krachtens de bepalingen in deze afdeling geregelde
overtreedt;
c. de ondernemer of de leidinggevende betrokken is,
of hem ernstige nalatigheid kan worden verweten bij
activiteiten in of vanuit het horecabedrijf, dan wel
toestaat of gedoogt dat in zijn horecabedrijf
activiteiten plaatsvinden, waarmee de openbare
orde nadelig wordt beïnvloed;
d. de ondernemer of de leidinggevende zich schuldig
maakt aan discriminatie;
e. er sprake is van een gewijzigde exploitatie, een
wijziging in het beheer of een wijziging in de
ondernemer en/of onderneming, waarvoor geen
nieuwe exploitatievergunning is aangevraagd;
f. zich in of vanuit het horecabedrijf anderszins feiten
hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het
geopend blijven van het horecabedrijf gevaar kan
veroorzaken voor de openbare orde of een
bedreiging vormt voor het woon- of leefklimaat in de
omgeving van het horecabedrijf;
g. er aanwijzingen zijn dat in het horecabedrijf
personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met
het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of
de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.
6.De ondernemers die bij de inwerkingtreding van dit
artikel al een het horecabedrijf exploiteren zijn
vrijgesteld van de vergunningplicht van lid 1 van dit
artikel.
7.De vrijstelling van lid 6 vervalt:
a. zodra de ondernemer een wijziging, van welke
aard dan ook, van de Drank- en
horecawetvergunning aanvraagt, met uitzondering
van een wijziging/aanvulling van het
leidinggevendenaanhangsel; en/of:
b. een geheel nieuwe Drank- en
horecawetvergunning aanvraagt en/of;

3.De burgemeester kan andere categorieën
horecabedrijven aanwijzen waarvoor de vergunningplicht
van lid 1 van dit artikel niet geldt.
4.De burgemeester kan de exploitatievergunning
weigeren of intrekken als:
a. de vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf in
strijd is met een geldend bestemmingsplan;
b. de ondernemer of de leidinggevende in enig opzicht
van slecht levensgedrag is;
c. de ondernemer of de leidinggevende onder curatele
staat;
d. de ondernemer of de leidinggevende niet de leeftijd
van achttien jaar heeft bereikt;
e. de ingediende bescheiden niet of niet langer
overeenstemmen met de feiten, welke relevant zijn voor
de door de burgemeester te nemen beslissing;
f. voor het horecabedrijf een vergunning krachtens
artikel 3 van de Alcoholwet is vereist en die vergunning
is geweigerd, ingetrokken, of de aanvraag om die
vergunning buiten behandeling is gelaten.

5.De burgemeester kan de exploitatievergunning geheel
of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor onbepaalde tijd
geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, als:
a. naar zijn oordeel de openbare orde gevaar loopt of
het woon- of leefklimaat in de omgeving van het
horecabedrijf door de aanwezigheid van het
horecabedrijf nadelig wordt beïnvloed;
b. de ondernemer of de leidinggevende het bij of
krachtens de bepalingen in deze afdeling geregelde
overtreedt;
c. de ondernemer of de leidinggevende betrokken is, of
hem ernstige nalatigheid kan worden verweten bij
activiteiten in of vanuit het horecabedrijf, dan wel
toestaat of gedoogt dat in zijn horecabedrijf activiteiten
plaatsvinden, waarmee de openbare orde nadelig wordt
beïnvloed;
d. de ondernemer of de leidinggevende zich schuldig
maakt aan discriminatie;
e. er sprake is van een gewijzigde exploitatie, een
wijziging in het beheer of een wijziging in de ondernemer
en/of onderneming, waarvoor geen nieuwe
exploitatievergunning is aangevraagd;
f. zich in of vanuit het horecabedrijf anderszins feiten
hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het
geopend blijven van het horecabedrijf gevaar kan
veroorzaken voor de openbare orde of een bedreiging
vormt voor het woon- of leefklimaat in de omgeving van
het horecabedrijf;
g. er aanwijzingen zijn dat in het horecabedrijf personen
werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de
Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.

6.De ondernemers die bij de inwerkingtreding van dit
artikel al een het horecabedrijf exploiteren zijn vrijgesteld
van de vergunningplicht van lid 1 van dit artikel.
7.De vrijstelling van lid 6 vervalt:
a. zodra de ondernemer een wijziging, van welke aard
dan ook, van de Alcoholvergunning aanvraagt, met
uitzondering van een wijziging/aanvulling van het
leidinggevendenaanhangsel; en/of:
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c. de burgemeester de ondernemer een
waarschuwing en/of een maatregel op basis van de
Horecasanctie-strategie Openbare Orde, het
Coffeeshopbeleid Zoetermeer en/of het Toezicht- en
Handhavingsmodel DHW heeft opgelegd.

b. een geheel nieuwe Alcoholvergunning aanvraagt
en/of;
c. de burgemeester de ondernemer een waarschuwing
en/of een maatregel op basis van de Horecastrategie
Openbare Orde, het Coffeeshopbeleid Zoetermeer en/of
het Toezicht- en Handhavingsmodel DHW heeft
opgelegd.

Afdeling 7. Regulering paracommerciële
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de
Drank- en Horecawet
Artikel 2:22a Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
alcoholhoudende drank, horecabedrijf,
horecalokaliteit, inrichting, paracommerciële
rechtspersoon, sterke drank, slijtersbedrijf en zwakalcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt
verstaan in de Drank- en Horecawet.

Afdeling 7. Regulering paracommerciële rechtspersonen
en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet
Artikel 2:22a Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
alcoholhoudende drank, horecabedrijf, horecalokaliteit,
inrichting, paracommerciële rechtspersoon, sterke drank,
slijtersbedrijf en zwak-alcoholhoudende drank, dat wat
daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.

Artikel 2:22c Proeverij in slijterijbedrijf
De burgemeester kan, om het mogelijk te maken een
proeverij te organiseren in een slijterijbedrijf,
ontheffing verlenen van het in de Alcoholwet
opgenomen verbod andere bedrijfsactiviteiten in een
slijterijbedrijf uit te oefenen.
Artikel 2:36 Gebruik van drank drugs en/of lachgas
1.Het is voor personen die de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt verboden op een openbare
plaats, op het openbaar water of in een voor publiek
toegankelijk gebouw die deel uitmaken van een door
de burgemeester aangewezen gebied,
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende
drank bij zich te hebben.
2.Het bepaalde in het eerste lid is niet van
toepassing voor zover artikel 45 van de Drank- en
Horecawet van toepassing is.
3.Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; en
b. een andere plaats dan een horecabedrijf als
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
4.Het is verboden op een openbare plaats, op het
openbaar water of in een voor publiek toegankelijk
gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3
van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te
gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben als dit
gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde
verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of
anderszins overlast veroorzaakt.
5.Het is verboden op een door de burgemeester
aangewezen openbare plaats, op het openbaar
water of in een voor publiek toegankelijk gebouw
middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de
Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken,
toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te
verrichten of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.
6.Het is verboden op een openbare plaats, op het
openbaar water of in een voor publiek toegankelijk
gebouw lachgas als roesmiddel recreatief te
gebruiken, toe te dienen, voorbereidingen daartoe te
verrichten of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Artikel 2:36 Alcoholnuttigingsverbod
1.Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt verboden op een openbare plaats, op het
openbaar water of in een voor publiek toegankelijk
gebouw die deel uitmaken van een door de
burgemeester aangewezen gebied, alcoholhoudende
drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben.
2.Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing
voor zover artikel 45 van de Alcoholwet van toepassing
is.
3.Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als
bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet; en
b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld
onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel
35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:36b Drugsverbod
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1. Het is verboden op een openbare plaats, op het
openbaar water of in een voor publiek toegankelijk
gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van
de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken,
toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of
stoffen voorhanden te hebben indien dit gepaard gaat
met overlast of andere gedragingen die de openbare
orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig
beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.
2.Het is verboden op een door de burgemeester
aangewezen openbare plaats, op het openbaar water of
in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als
bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of
daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan
wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten
behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.
Artikel 2:36c Lachgasverbod
1.Het is verboden op een openbare plaats, op het
openbaar water of in een voor publiek toegankelijk
gebouw lachgas als roesmiddel recreatief te gebruiken,
toe te dienen, voorberei-dingen daartoe te verrichten of
ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen
voorhanden te hebben, indien dit gepaard gaat met
overlast of andere gedragingen die de openbare
orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig
beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.
2. Het is verboden op een openbare plaats die deel
uitmaakt van een door de burgemeester ter
bescherming van de openbare orde of het woon- en
leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief
als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.
3. De burgemeester kan in het aanwijzingsbesluit het
verbod van lid 2 beperken tot bepaalde tijden.
Artikel 2:37a Instrument woonoverlast
1.Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf gebruikt draagt er zorg voor dat:
• door gedragingen in of vanuit die woning of vanaf
dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt of:
• in de onmiddellijke nabijheid van die woning of
vanaf dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder
voor omwonenden wordt veroorzaakt.
2.Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf tegen betaling in gebruik geeft aan een
persoon die niet als ingezetene met een adres in de
gemeente in de basisregistratie personen is
ingeschreven draagt er zorg voor dat:
• door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf
geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt of:
• in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat
erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.
3.Als de burgemeester naar aanleiding van een
schending van de zorgplicht zoals verwoord in de
leden 1 en 2 van dit artikel een last onder dwangsom
of een last onder bestuursdwang oplegt kan hij
daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder
dient te doen of na te laten om verdere schending te
voorkomen.
4.De burgemeester stelt beleidsregels op ter
uitvoering van het instrument tegen woonoverlast.

Artikel 2:37a Instrument woonoverlast
1.Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf gebruikt draagt er zorg voor dat:
• door gedragingen in of vanuit die woning of vanaf dat
erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt of:
• in de onmiddellijke nabijheid van die woning of vanaf
dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.
2.Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf tegen betaling in gebruik geeft draagt er
zorg voor dat:
• door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf
geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt of:
• in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf
geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.

3.Als de burgemeester naar aanleiding van een
schending van de zorgplicht zoals verwoord in de leden
1 en 2 van dit artikel een last onder dwangsom of een
last onder bestuursdwang oplegt kan hij daarbij
aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen
of na te laten om verdere schending te voorkomen.
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4.De burgemeester stelt beleidsregels op ter uitvoering
van het instrument tegen woonoverlast.
Artikel 2:38b Verbod op zichtbare uitingen van
verboden organisaties
1.Het is verboden op openbare plaatsen of in voor
het publiek toegankelijke openstaande gebouwen en
daarbij behorende erven zichtbaar goederen te
dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die
uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij
rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden
is verklaard of is ontbonden vanwege een
werkzaamheid of doel in strijd met de openbare
orde.
2.Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in
het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door
het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:41 Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond
verboden die hond te laten verblijven of te laten
lopen:
a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats
zonder dat die hond daadwerkelijk met een fysieke
lijn of riem is aangelijnd;
b. op een door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een
halsband of een ander identificatiemerk dat de
eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is
niet van toepassing op door het college aangewezen
plaatsen.
3. De verboden in het eerste lid, aanhef en onder a
en b, zijn niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond:
a. die zich vanwege zijn handicap door een
geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt
tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:41 Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden
die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats
zonder dat die hond is aangelijnd;
b. op een door het college aangewezen plaats;
c. buiten de bebouwde kom op een door het college
aangewezen openbare plaats zonder dat die hond is
aangelijnd;
d. op een openbare plaats indien die hond niet is
voorzien van een halsband of een ander
identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet
kennen.
2. Het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van
toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is
niet van toepassing op de eigenaar of houder van een
hond:
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond
of sociale hulphond laat begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot
geleidehond of sociale hulphond
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Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1. De exploitant en de beheerder:
a. staan niet onder curatele;
b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
en
c. hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn
de exploitant en de beheerder niet:
a. met toepassing van artikel 37 van het Wetboek
van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis
geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het
Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
van zes maanden of meer door de rechter in
Nederland, inclusief de drie openbare lichamen
Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curacao en
Sint Maarten, dan wel door een andere rechter
wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht
een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel
67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is
toegelaten;
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee
rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot
een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of
meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in
artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens
overtreding van:

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1. De exploitant en de beheerder:
a. staan niet onder curatele;
b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en
c. hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de
exploitant en de beheerder niet:
a. met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van
Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of
met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van
Strafrecht ter beschikking gesteld;
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes
maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief
de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint
Eustatius, Aruba, Curacao en Sint Maarten, dan wel
door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor
naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het
Wetboek van Strafvordering is toegelaten;
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee
rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot
een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid,
onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan
wel mede wegens overtreding van:
•
•

•

hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke
verordening Zoetermeer;
•
bepalingen gesteld bij of krachtens de Dranken Horecawet, de Opiumwet, de
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid
vreemdelingen;
•
de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b,
242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300
tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426,
429quater en 453 van het Wetboek van
Strafrecht;
•
de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel
6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de
Wegenverkeerswet 1994;
•
de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en
30b van de Wet op de kansspelen;
•
de artikelen 2 en 3 van de Wet op de
weerkorpsen;
•
de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en
munitie.
3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid
wordt gelijk gesteld:
a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in
artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van
Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de
geldsom minder dan 375 euro bedraagt;
b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijke straf.
4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede
lid, wordt:
a. bij de weigering van een vergunning
teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de
aanvraag van de vergunning;
b. bij de intrekking van een vergunning
teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van
deze vergunning.
5. De exploitant of de beheerder is binnen de laatste
vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van

•

•
•
•
•

hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke
verordening Zoetermeer;
bepalingen gesteld bij of krachtens de Alcoholwet,
de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet
arbeid vreemdelingen;
de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242
tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en
met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453
van het Wetboek van Strafrecht;
de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6
juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de
Wegenverkeerswet 1994;
de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b
van de Wet op de kansspelen;
de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;
de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en
munitie.

3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid
wordt gelijk gesteld:
a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in
artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van
Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom
minder dan 375 euro bedraagt;
b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijke straf.
4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid,
wordt:
a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend
vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de
vergunning;
b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend
vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

5. De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf
jaar geen exploitant of beheerder geweest van een
seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een
maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten,
of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste
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•

•
•

•

•

•

•

o

een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten
minste een maand door het bevoegde
bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de
vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is
ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem terzake
geen verwijt treft.

lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem terzake
geen verwijt treft.

Artikel 6:1a Bestuurlijke boete overlastfeiten
openbare ruimte

Artikel 6:1a Bestuurlijke boete overlastfeiten openbare
ruimte

1. Overtreding door een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon van het bij of krachtens het de
•
volgende artikelen bepaalde of de op grond van
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en
beperkingen kan worden beboet met een
bestuurlijke boete:
2:4, lid 1; 2:4, lid 4; 2:5, lid 1; 2:5a, lid 2; 2:6, lid 1;
2:7, lid 1; 2:8, lid 1; 2:8, lid 2; 2:9; 2:11, lid 1a; 2:11,
lid 1b; 2:11a, lid 1; 2:13, lid 1; 2:14, lid 1; 2:14, lid 2;
2:24, lid 2; 2:15a, lid 1; 2:16, lid 1; 2:17, lid 2; 2:18,
lid 2; 2:19; 2:20; 2:21; 2:25, lid 1; 2:30a, lid 2; 2:30a,
lid 3; 2:31, lid 1; 2:31, lid 2; 2:32, lid 1; 2:32, lid 2;
2:32, lid 5; 2:33, lid 1; 2:35, lid 1.a; 2:35, lid 1.b;
2:36, lid 1; 2:36, lid 4; 2:36, lid 5; 2:37, lid 1; 2:37, lid
2; 2:38; 2:38a, lid 1; 2:38a, lid 2; 2:38b, lid 1; 2:39,
lid 1; 2:39, lid 2; 2:39, lid 3; 2:40; 2:41, lid 1a; 2:41,
lid 1b; 2:41, lid 1c; 2:42, lid 1; 2:42, lid 5; 2:42, lid 6;
2:43, lid 2; 2:43, lid 3; 2:43, lid 4; 2:44, lid 1; 2:47, lid
1; 2:47, lid 2; 2:49, lid 1; 2:49, lid 2; 2:49a lid 1;
2:49a, lid 2; 2:52a, lid 4; 2:52a, lid 5; 2:52d, lid 1;
2:52h, lid 3;3:9, lid 1; 3:9, lid 2; 3:10, lid 1; 4:5, lid 1;
4:5a; 4:6; 4:7; 4:8; 4:8a, lid 2; 4:15, lid 1; 4:15, lid 2;
4:16; 4:18, lid 1; 5:2, lid 1; 5:2, lid 2; 5:3, lid 1; 5:4, lid
1; 5:5, lid 1; 5:6, lid 1; 5:7, lid 1; 5:8, lid 1; 5:9, lid 1;
5:10, lid 1; 5:10, lid 2; 5:10, lid 3; 5:11, lid 1; 5:13, lid
1; 5:13, lid 2; 5:16, lid 1; 5:19, lid 1; 5:20, lid 1; 5:21,
lid 1; 5:23, lid 1; 5:23a, lid 2; 5:23a, lid 3; 5:24, lid 1;
5:24, lid 2; 5:25, lid 1; 5:26, lid 1.
2. De boetebedragen als genoemd in de bijlage
‘Boetebedragen overlastfeiten openbare ruimte’ bij
dit artikel, vast te stellen.
3. Indien de overtreding van een voorschrift als
genoemd in de bijlage van lid 2 van dit artikel is
begaan door een natuurlijke persoon, is de hoogte
van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in
die bijlage is vermeld bij het desbetreffende
voorschrift.
•
4. Indien de overtreding van een voorschrift als
genoemd in de bijlage van lid 2 van dit artikel, is
begaan door een natuurlijke persoon die twaalf,
dertien, veertien of vijftien jaar oud is, wordt de
hoogte van de bestuurlijke boete die in die bijlage is
vermeld bij het desbetreffende voorschrift
•
gehalveerd.
5. Indien de overtreding van een voorschrift als
genoemd in de bijlage van lid 2 van dit artikel, is
begaan door een rechtspersoon, wordt de hoogte
van de bestuurlijke boete die geldt voor een
•
natuurlijke persoon verdubbeld.
6. De op te leggen bestuurlijke boete kan worden
verdubbeld, indien binnen een tijdvak van vijf jaar
voorafgaand aan de dag van constatering van de
overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit
eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de
bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding
•
onherroepelijk is geworden.
7. Het college kan de boetebedragen als vermeld in•
de bijlage ‘Boetebedragen overlastfeiten openbare
ruimte’ bij dit artikel, aanpassen. Daarbij gelden voor
het college naast de wettelijke maxima van de
boetebedragen de volgende uitgangspunten:
o
- de aanpassing die de minister van Justitie en
Veiligheid doet;

1. Overtreding door een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon van het bij of krachtens het de volgende
artikelen bepaalde of de op grond van artikel 1:4 daarbij
gegeven voorschriften en beperkingen kan worden
beboet met een bestuurlijke boete:
2:4, lid 1; 2:4, lid 4; 2:5, lid 1; 2:5a, lid 2; 2:6, lid 1; 2:7, lid
1; 2:8, lid 1; 2:8, lid 2; 2:9; 2:11, lid 1a; 2:11, lid 1b;
2:11a, lid 1; 2:13, lid 1; 2:14, lid 1; 2:14, lid 2; 2:24, lid 2;
2:15a, lid 1; 2:16, lid 1; 2:17, lid 2; 2:18, lid 2; 2:19; 2:20;
2:21; 2:22c; 2:25, lid 1; 2:30a, lid 2; 2:30a, lid 3; 2:31, lid
1; 2:31, lid 2; 2:32, lid 1; 2:32, lid 2; 2:32, lid 5; 2:33, lid
1; 2:35, lid 1a; 2:35, lid 1b; 2:36, lid 1; 2:36b, lid 1;
2:36b, lid 2; 2:36c, lid 1; 2:36c, lid 2, 2:37, lid 1; 2:37,
lid 2; 2:38; 2:38a, lid 1; 2:38a, lid 2; 2:38b, lid 1; 2:39, lid
1; 2:39, lid 2; 2:39, lid 3; 2:40; 2:41, lid 1a; 2:41, lid 1b;
2:41, lid 1c; 2:42, lid 1; 2:42, lid 5; 2:42, lid 6; 2:43, lid 2;
2:43, lid 3; 2:43, lid 4; 2:44, lid 1; 2:47, lid 1; 2:47, lid 2;
2:49, lid 1; 2:49, lid 2; 2:49a lid 1; 2:49a, lid 2; 2:52a, lid
4; 2:52a, lid 5; 2:52d, lid 1; 2:52h, lid 3;3:9, lid 1; 3:9, lid
2; 3:10, lid 1; 4:5, lid 1; 4:5a; 4:6; 4:7; 4:8; 4:8a, lid 2;
4:15, lid 1; 4:15, lid 2; 4:16; 4:18, lid 1; 5:2, lid 1; 5:2, lid
2; 5:3, lid 1; 5:4, lid 1; 5:5, lid 1; 5:6, lid 1; 5:7, lid 1; 5:8,
lid 1; 5:9, lid 1; 5:10, lid 1; 5:10, lid 2; 5:10, lid 3; 5:11, lid
1; 5:13, lid 1; 5:13, lid 2; 5:16, lid 1; 5:19, lid 1; 5:20, lid
1; 5:21, lid 1; 5:23, lid 1; 5:23a, lid 2; 5:23a, lid 3; 5:24,
lid 1; 5:24, lid 2; 5:25, lid 1; 5:26, lid 1.

2. Indien de overtreding van een voorschrift als
genoemd in de bijlage van lid 2 van dit artikel is begaan
door een natuurlijke persoon, is de hoogte van de
bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in die bijlage
is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.
3. Indien de overtreding van een voorschrift als
genoemd in de bijlage van lid 2 van dit artikel, is begaan
door een natuurlijke persoon die twaalf, dertien, veertien
of vijftien jaar oud is, wordt de hoogte van de bestuurlijke
boete die in die bijlage is vermeld bij het desbetreffende
voorschrift gehalveerd.
4. Indien de overtreding van een voorschrift als
genoemd in de bijlage van lid 2 van dit artikel, is begaan
door een rechtspersoon, wordt de hoogte van de
bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon
verdubbeld.
5. De op te leggen bestuurlijke boete kan worden
verdubbeld, indien binnen een tijdvak van vijf jaar
voorafgaand aan de dag van constatering van de
overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit
eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke
boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is
geworden.
6. Het college kan de boetebedragen als vermeld in de
bijlage ‘Boetebedragen overlastfeiten openbare ruimte’
bij dit artikel, aanpassen. Daarbij gelden voor het college
naast de wettelijke maxima van de boetebedragen de
volgende uitgangspunten:
- de aanpassing die de minister van Justitie en Veiligheid
doet;
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o

- het algemene stijgingspercentage, dat gebruikt
wordt voor de leges en heffingen.

o

- het algemene stijgingspercentage, dat gebruikt wordt
voor de leges en heffingen.

2. het niveau van participatie vast te stellen op ‘consulteren’;
3. de conceptwijziging vier weken digitaal ter inzage te leggen en zo eenieder de
gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen;
4. de gewijzigde lijst Boetebedragen overlastfeiten openbare ruimte vast te stellen.
5. bijgevoegd memo vast te stellen en voor kennisgeving naar de raad te sturen.
2.g

Raadsvoorstel Erfgoedverordening Zoetermeer 2022 (2022-019437)
Samenvatting:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de
erfgoedverordening. Daarom is een technische aanpassing nodig, zodat vanaf
de inwerkingtreding van de Omgevingswet doorgewerkt kan worden met de
erfgoedverordening.
In de voorliggende Erfgoedverordening Zoetermeer 2022:
a. Zijn verwijzingen naar wet- en regelgeving aangepast.
b. Zijn begripsbepalingen en terminologie, waar nodig, aangepast of
aangevuld.
c. Zijn de wettelijke grondslagen aangepast.
d. Is archeologische monumentenzorg van rechtswege onderdeel van het
tijdelijke omgevingsplan.
e. Is de stadsbouwmeester gewijzigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Het college besluit:
1. De Erfgoedverordening Zoetermeer 2022 (bijlagen 1 en 2) vast te stellen,
waarin:
a. verwijzingen naar wet- en regelgeving zijn aangepast.
b. begripsbepalingen en terminologie, waar nodig, zijn aangepast of aangevuld.
c. de grondslagen zijn aangepast.
d. archeologische monumentenzorg van rechtswege onderdeel is van het
tijdelijke omgevingsplan.
e. de stadsbouwmeester is gewijzigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
2. De Erfgoedverordening Zoetermeer 2010 in te trekken (bijlage 4).
3. Over dit besluit geen samenspraak (participatie) toe te passen, omdat het
een technische aanpassing betreft vanwege de inwerkingtreding van hogere
regelgeving (artikel 2 lid 6 sub a Samenspraakverordening).
De besluitpunten 1 en 2 treden tegelijk met de Wet van 23 maart 2016,
houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving (Omgevingswet) in werking. Tenzij over dit besluit een inleidend
verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan. Het besluitpunt 3
treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan
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2.h
2.h.1

Mededelingen en memo’s aan de raad
Raadsmemo Afdoening motie 2011-04: groen licht voor fietsers (2022020595)
Het college stelt het memo vast onder verwerking van wijzigingen en besluit
het memo ter kennisname aan de raad te zenden.

2.h.2

Raadsmemo Afdoening motie 2111-06: regels voor deelmobiliteit (2022020605)
Het college besluit het memo volgende week opnieuw te agenderen.

2.h.3

Raadsmemo Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen (2022-019272)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname aan de
raad te zenden.

2.h.4

Raadsmemo Verdaging motie 2106-36: cultuurhistorische waardenkaart
(2022-020115)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname aan de
raad te zenden.

2.i
2.j

2.k
2.k.01

Mededelingen en memo’s aan het college
--Beantwoording schriftelijke vragen
--Hamerstukken
Collegevoorstel Subsidie Netwerk Zoetermeer (2022-022093)
Samenvatting:
Als organisator en verbinder van evenementen in de stad heeft Netwerk
Zoetermeer (voorheen Floravontuur) een jarenlange subsidierelatie met de
gemeente Zoetermeer. Deze is veranderd door de samenvoeging van de
businessclub van Floravontuur en de Raad van Ondernemend Zoetermeer
(RVOZ), de gewijzigde citymarketingtaken en de ‘subsidieregeling
evenementen 2020’. Bij besluit van 25 januari 2021 met kenmerk 2021/0637
632354, is derhalve de subsidierelatie met Netwerk Zoetermeer met ingang
van 1 januari 2023 beëindigd. Het college hanteert hierbij een redelijke termijn
van twee jaar voor de afbouw van de subsidierelatie, te weten tot 1 januari
2023. Door middel van dit besluit wordt de subsidie voor het jaar 2022 op
dezelfde wijze aan Netwerk Zoetermeer toegekend als in 2021. Dat wil zeggen
op basis van een beoordeling van de aanvraag met daarin een uitsplitsing van
de begroting per evenement wordt 30% van de begroting toegekend op basis
van de ‘subsidieregeling evenementen 2020’ en een aanvullende subsidie op
basis van artikel 4:51 Awb.
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Rekening houdend met deze overgangsregeling komen we op een totaal
subsidiebedrag uit van € 532.010 (incl. 3% indexatie) voor Netwerk Zoetermeer
in 2022.
Het college besluit:
Het subsidiebedrag van € 532.010 voor Netwerk Zoetermeer over 2022 vast te
stellen en te dekken uit het budget voor evenementen (programma 4),
bestaande uit:
1. Een subsidiebedrag van € 207.431 voor de organisatie van evenementen,
conform de subsidieregeling evenementen (30% van de kosten voor de
evenementen die passen bij de nieuwe subsidieregeling).
2. Aanvullend een subsidiebedrag van € 324.579 op basis van artikel 4:51 Awb
om – gezien de langdurige subsidierelatie - de continuïteit in 2022 te
waarborgen.
3. Het bijgevoegd raadsmemo ter kennisname door te zenden naar de raad.
2.k.02

Collegevoorstel Vaststelling ambtsinstructie Leerplicht en RMC 2022
(2022-019683)
Samenvatting:
Op 28 mei 2013 heeft het college de ambtsinstructie voor de
leerplichtambtenaar/casemanager RMC vastgesteld. In deze instructie zijn de
bepalingen opgenomen met betrekking tot de uitvoering door de gemeente van
de Leerplichtwet en de wetgeving met betrekking tot de regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-wetgeving). In de afgelopen
jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen in beleid en regelgeving
voorgedaan, die aanleiding geven tot actualisering van de gehele instructie.
Het voorstel is de nieuwe ambtsinstructie Leerplicht/RMC Zoetermeer 2022
vast te stellen en de huidige ambtsinstructie in te trekken.
Het college besluit:
1. De ambtsinstructie voor de medewerker Leerplicht/RMC 2013 zoals
vastgesteld door het college op 28 mei 2013 (zaaknummer 2013-000435) in te
trekken;
2. De ambtsinstructie Leerplicht en RMC Zoetermeer 2022 vast te stellen.

2.k.03

Collegevoorstel Vaststelling Jaarverslag Leerplicht-RMC 2020-2021 (2022019383)
Samenvatting:
De uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) ligt bij de lokale overheid. Vanuit deze functie dient
het college jaarlijks een jaarverslag vast te stellen. Hierbij treft u het jaarverslag
Leerplicht/RMC over schooljaar 2020- 2021 aan. Het jaarverslag rapporteert
over het aantal meldingen leerplicht en meldingen RMC bij de gemeente
Zoetermeer, de afhandeling hiervan en de resultaten. Het voorstel is het
bijgevoegde jaarverslag vast te stellen en aan de raad ter informatie aan te
bieden.
Het college besluit:
1. Het Jaarverslag Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie over het
schooljaar 2020- 2021 vast te stellen. Het jaarverslag rapporteert over het
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aantal meldingen leerplicht en meldingen RMC bij de gemeente Zoetermeer,
de afhandeling hiervan en de resultaten.
2. Het raadsmemo Jaarverslag Leerplicht/RMC schooljaar 2020-2021 vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen.
2.k.04

Collegevoorstel Voorontwerp bestemmingsplan Edisonpark (2022020663)
Samenvatting:
Het college heeft het voornemen om op het voormalige volkstuingebied tussen
Palenstein en het Van Tuyllpark de ontwikkeling van 500 tot 600 woningen in
een aantrekkelijk nieuw woongebied mogelijk te maken. Hiervoor is het
noodzakelijk dat een nieuw bestemmingsplan voor het gebied wordt
vastgesteld. Het college heeft ingestemd met een eerste concept van dit
nieuwe bestemmingsplan, dit wordt het voorontwerp bestemmingsplan
genoemd. Na deze voorontwerpfase volgt nog een ontwerp bestemmingsplan
en tot slot een definitief, door de gemeenteraad vast te stellen
bestemmingsplan. Op het voorontwerp bestemmingsplan wordt geen brede
inspraak toegepast, aangezien inspraak al heeft plaatsgevonden op het
ambitiedocument dat in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld, en op het
voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan in december 2021. Het voorontwerp
bestemmingsplan is opgesteld binnen de kaders van het ambitiedocument. Wel
wordt het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden naar een aantal vaste
vooroverlegpartners van de gemeente, zoals de provincie en het
hoogheemraadschap. Deze partners kunnen aangeven welke belangen zij
hebben die ze terug willen zien in het bestemmingsplan. Daarnaast wordt het
voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan de gemeenteraad, zodat bij
deze ontwikkeling betrokken raadsleden aandachtspunten kunnen meegeven
voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. De resultaten van het
vooroverleg en de eventuele aandachtspunten vanuit de gemeenteraad
worden verwerkt in het bestemmingsplan, waarna deze de fase van ontwerp
bereikt. Het ontwerp bestemmingsplan wordt dan voor een ieder ter inzage
gelegd met de mogelijkheid om hierop te reageren.
Het college besluit:
1. Voor de ontwikkellocatie Edisonpark (voorheen Kwadrant B&F) géén m.e.r.procedure te doorlopen;
2. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Edisonpark;
3. Het voorontwerp bestemmingsplan Edisonpark te verzenden naar de
wettelijk verplichte vooroverlegpartners voor een reactie;
4. Het raadsmemo Voorontwerp bestemmingsplan Edisonpark (voorheen
Kwadrant B&F) vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen;
5. In deze voorontwerpfase geen inspraak toe te passen, gelet op het door de
raad vastgestelde ambitiedocument en de samenspraak die daarover al heeft
plaatsgevonden.

2.k.05

Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage
Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 (2022-018493)
Samenvatting:
Het voorstel betreft de bekrachtiging van de geheimhouding van de geel
gearceerde teksten, getallen en tabellen in bijlage 1b bij het Raadsvoorstel
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Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 (GEHEIM MPG 2022
bijlagenboek)
Het college besluit:
1. Geheimhouding op te leggen op de geel gearceerde teksten, getallen en
tabellen in bijlage 1b bij Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondexploitaties
2022 tot het eind van de looptijd van de in de bijlage opgenomen langstlopende
grondexploitaties, 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). De geheimhouding wordt opgelegd tot het eind van de
looptijd van de in de genoemde bijlage opgenomen langstlopende
grondexploitaties, omdat deze bijlage financiële details bevat die de
onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden.
De raad voor te stellen:
1. Geheimhouding te bekrachtigen op de geel gearceerde teksten, getallen en
tabellen in bijlage 1b bij Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondexploitaties
2022 tot het eind van de looptijd van de in de bijlage opgenomen langstlopende
grondexploitaties, 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). De geheimhouding wordt opgelegd tot het eind van de
looptijd van de in de genoemde bijlage opgenomen langstlopende
grondexploitaties, omdat deze bijlage financiële details bevat die de
onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden.
Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat een andere
dringende reden, namelijk geheimhouding, aanleiding is om geen referendum
te houden.
2.k.06

Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 (2022018410)
Samenvatting:
De gemeente kan via haar grondbeleid ruimtelijke doelstellingen realiseren. In
2021 was er sprake van twintig projecten waar de gemeente zelf de grond in
eigendom heeft en waarbij sprake is van een grondexploitatie als
projectbegroting. Hierbij bestaan de grondexploitaties Oosterheem en
Palenstein uit dertien respectievelijk twee deelexploitaties. Op basis van de
regelgeving van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en de
bepalingen in de gemeentelijke financiële verordening wordt jaarlijks aan de
hand van de voortgang van de projecten het financieel resultaat van de
projecten met een grondexploitatie opnieuw bepaald. Dit wordt ook wel de
herziening van de grondexploitaties genoemd. Van de twintig grondexploitaties
zijn er achttien herzien per 1 januari 2022. Twee projecten zijn afgerond, te
weten Toverberg en Reigersblauw. De actuele raming van de kosten en
opbrengsten van projecten met een grondexploitatie leidt tot een nieuwe
prognose van het resultaat grondbeleid in het Meerjarenperspectief
Grondexploitaties 2022 (MPG‘22). Het MPG’22 bestaat uit een openbaar
algemeen deel (bijlage 1a) met één geheime bijlage (bijlage 1b) en een
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openbare bijlage (bijlage 1c). In het MPG’22 ligt de focus op de financiën en
risico’s van de gemeentelijke projecten met een grondexploitatie. Hierover
wordt gerapporteerd en wordt het perspectief gegeven op het toekomstige
resultaat van de grondexploitaties. Over de inhoudelijke en programmatische
voortgang wordt separaat gerapporteerd in de Voortgangsrapportage
Ruimtelijk Fysiek Projecten. In het kader van de Planning & Control-cyclus is
vaststelling van het MPG’22 noodzakelijk omdat de gevolgen van de herziening
van invloed zijn op de jaarrekening 2021.
Het college besluit onder verwerking van wijzigingen:
1. Het meerjarenperspectief grondexpoitaties 2022 (MPG ’22) en de herziening
van de grondexploitaties van de volgende achttien projecten vast te stellen:
1. Amerikaweg
2. Bladgroen
3. Boerhaavelaan
4. Cadenza 2
5. Dwarstocht
6. Engelandlaan 140
7. Gasfabriek Delftsewallen
8. Katwijkerlaantracé
9. Kleurlaan
10. Kwadrant B&F Edisonpark
11. Lansinghage
12. Markt 10
13. Oosterheem
14. Palenstein
15. Plataanhout
16. Van Leeuwenhoeklaan
17. Voorweg Noord
18. Zegwaartseweg Noord
2. De projecten Reigersblauw en Toverberg af te ronden en de bijbehorende
grondexploitaties af te sluiten.
3. De geactualiseerde grondexploitatie Markt 10 vast te stellen zoals bedoeld in
de financiële kaders per fase projectmatig werken van de nota grondbeleid in
verband met de omvang van de financiële afwijkingen ten opzichte van de
ramingen van een aantal hoofdkostensoorten.
4. De bijbehorende begrotingswijziging, waarin de actualisatie van de
grondexploitaties is opgenomen, vast te stellen.
Over besluitpunt 4 geen referendum mogelijk te maken, omdat het een
vaststelling van de begroting van de herziene grondexploitaties betreft. 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.
2.k.07

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Parkeerbelasting 2022 (2022017566)
Samenvatting:
Met dit voorstel wordt zaterdag toegevoegd aan de reguleringstijd bij de
slagboomterreinen.
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Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. Vast te stellen de Eerste wijziging van de Verordening parkeerbelasting
Zoetermeer 2022 inhoudende:
Artikel 1
In de Tarieventabel behorende en deel uitmakende van de Verordening
Parkeerbelastingen Zoetermeer 2022 wordt de tekst onder 1. Tarieven
parkeren bij parkeerapparatuur vervangen door: Het tarief voor het parkeren bij
parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening
Parkeerbelasting Zoetermeer 2022 bedraagt:
Artikel 2
In de Tarieventabel behorende en deel uitmakende van de Verordening
Parkeerbelastingen Zoetermeer 2022 wordt onder 1 “Tarieven parkeren bij
parkeerapparatuur” de tabel behorende bij ‘Bijlage Gebiedskaart 1:
Stadscentrum’ bij ‘Stadscentrumgebied (slagboomterreinen die op bepaalde
tijden openbaar toegankelijk zijn, deze zijn groen aangegeven op de
gebiedskaart I)’ in de kolom reguleringstijd toegevoegd:
• Op zaterdagen van 9.00 uur tot 23.00 uur.
Artikel 3
In de Tarieventabel behorende en deel uitmakende van de Verordening
Parkeerbelastingen Zoetermeer 2022 wordt de tekst onder 2. Tarieven
parkeervergunningen vervangen door: Het tarief voor een parkeervergunning
als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening Parkeer- belasting
Zoetermeer 2022 bedraagt:
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking. De invoegingen en wijzigingen werken terug tot en met 1
januari 2022.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de Verordening
parkeerbelasting Zoetermeer 2022.’
2. Geen participatie toe te passen op grond van artikel 2, lid 6, sub b van de
Samenspraakverordening omdat dit besluit betrekking heeft op de tarieven
voor gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke belastingen.
3. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het hier de
vaststelling of wijziging van belastingen, tarieven en rechten betreft.
2.k.08

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PdvZ over 'werkzaamheden
Slotermeer-Brielsemeer' (2022-020725)
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie
PdvZ over ‘Werkzaamheden Slotermeer-Brielsemeer’ d.d. 14 februari 2022
vast te stellen en ter kennisname aan de raad te zenden.
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2.k.09

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over 'bomen
Hoekerkade' (2022-016483)
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie
Zó! Zoetermeer over ‘Bomen Hoekerkade’ d.d. 21 februari 2022 vast te stellen
en ter kennisname aan de raad te zenden.

2.l
2.l.01

Spoedcirculaties
Raadsmemo Crisis Oekraïne - noodopvang (2022-021906)
Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname aan de
raad te zenden.

2.l.02

Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding raadsmemo stand van
zaken inZet (2022-021975)
Samenvatting:
Het voorstel betreft de bekrachtiging van de geheimhouding van het
raadsmemo stand van zaken Gebiedsgerichte Ondersteuning.
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet artikel 10 lid 2 onder b en g Wet
openbaarheid van bestuur opgelegde geheimhouding op het raadsmemo stand
van zaken Gebiedsgerichte Ondersteuning (2022-021969) op te leggen vanaf
11 maart 2022 totdat de raad besluit over een voorstel over de gebiedsgerichte
ondersteuning welke aan de raad wordt voorgelegd, en/of de raad besluit de
geheimhouding op te heffen
De raad voor te stellen:
2. Op grond van artikel 25 lid 1 Gemeentewet artikel 10 lid 2 onder b en g Wet
openbaarheid van bestuur opgelegde geheimhouding op het raadsmemo
stand van zaken Gebiedsgerichte Ondersteuning (2022-021969) te
bekrachtigen vanaf 11 maart 2022 totdat de raad besluit over een voorstel
over de gebiedsgerichte ondersteuning welke aan de raad wordt
voorgelegd, en/of de raad besluit de geheimhouding op te heffen.

3

Eerste bespreking
--

4
4.a

Overige zaken
Ter informatie

4.a.01

Raadsmemo crisis Oekraïne - stand van zaken (2022-022365)
Het college neemt kennis van het memo.
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4.b

Afsprakenlijst college
Het college stelt de lijst vast.

4.c

Grote projecten
- Noodopvang
--- Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.
--- De Entree
--- Dutch Innovation Park
--- Hervorming Sociaal Domein
--- Zoetermeer 2040
---

4.d

MRDH
---

4.e

Communicatie en media
---

4.f

Uitnodigingenlijst
• Uitnodigingenoverzicht college - besluitvormend
Het college neemt kennis van het overzicht.
• Uitnodigingenoverzicht college - totaallijst ter informatie
Het college neemt kennis van het overzicht.
• Uitnodigingenoverzicht college - samenspraakavonden
Het college neemt kennis van het overzicht.
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4.g

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