Samenvatting Collegebesluiten 8 januari 2018
Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over 75 jaar vrijheid
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie Zó! over 74 jaar vrijheid te beantwoorden.
Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over wachtlijsten
jeugdhulpaanbieders
Het college besluit de schriftelijke vragen van Groen Links over de wachtlijsten jeugdhulpaanbieders te
beantwoorden.
Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over Green-Blue Deal
Meerpolder
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie PvdA over Green-Blue Deal te beantwoorden.
Collegevoorstel beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over Wmo abonnementstarief
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie D66 over Wmo abonnementstarief te
beantwoorden.
Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de Visie Entreegebied Zoetermeer (Doc-2017002698) vastgesteld. Met de besluitvorming over deze Gebiedsvisie zijn bepalende keuzes gemaakt
voor de ontwikkeling van dit gebied tot een hoogwaardige en kwalitatief aantrekkelijke stadswijk, met
een gemengd programma van wonen, commerciële functies en maatschappelijke voorzieningen. In en
langs het gebied is ruime aandacht voor groen, verdichting en sociale samenhang. De Raad heeft bij
de vaststelling van de Gebiedsvisie het College opdracht gegeven om een stedenbouwkundig
masterplan op te stellen. De stad wil weer groeien en heeft daarvoor ruimte voor nieuwe woningbouw
nodig. De stad wil ook andere woonmilieus kunnen aanbieden en een brede diversiteit aan
doelgroepen aan zich binden. De stad wil de wijken Driemanspolder en Meerzicht kwalitatief beter
verbinden. Dat kan allemaal met de ontwikkeling van het gebied zoals die nu wordt geschetst. In
samenspraak met bewoners, belanghebbenden en de grondeigenaren in het plangebied is het
Masterplan De Entree uitgewerkt. Het plan brengt in beeld wat de gemeente en de marktpartijen in het
gebied willen bereiken. Met het benoemen van gedeelde eigenschappen en het vastleggen van
ruimtelijke en programmatische principes voor de ontwikkeling zet de gemeente de kaders neer
waarbinnen de marktpartijen het gebied verder kunnen ontwikkelen. De gemeente zal als partner nauw
betrokken blijven bij de gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van het openbaar vervoerknooppunt
heeft een eigen dynamiek. In het Masterplan wordt hier op hoofdlijnen op ingegaan. In de vervolgfase
worden de ambities verder uitgewerkt en wordt verkend hoe ze kunnen worden gerealiseerd. Bij deze
opgave zijn andere partijen nauw betrokken: Prorail, NS, HTM, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland
en MRDH. Naast het Masterplan is een Gebiedsontwikkelingsplan 2019 opgesteld. Het Masterplan is
een stedenbouwkundige en inhoudelijke uitwerking van de Gebiedsvisie en biedt de kaders voor de
gebiedsontwikkeling, in het Gebiedsontwikkelingsplan wordt de context en worden de opgaven voor
2019 geschetst, waaronder het ruimtelijk juridisch kader. Het Gebiedsontwikkelingsplan is als opdracht
aan de organisatie door het College vastgesteld en wordt ter informatie aan de Raad aangeboden.
Raadsvoorstel Besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf art 160 lid Gw
Op 18 december 2018 heeft het college een voorlopig besluit genomen over de inhoud en vorm van
het nieuw op te richten Zoetermeers werkbedrijf. De boogde organisatievorm voor dit bedrijf is een
overheids-BV met de gemeente Zoetermeer als 100% eigenaar. Reden om de raad te verzoeken geen
wensen en bedenkingen uit te brengen.

Raadsvoorstel Continuering Takkenroute
Op 27 november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afvalbeleidsplan ‘Zoetermeer, meer
bewust’. Daarbij is een amendement aangenomen waarmee besloten is om in de maanden april en
oktober 2018 een pilot te houden om een grofvuilroute te vervangen door een takkenroute (grof
tuinafval) en na deze pilot een besluit te nemen of de takkenroute wordt gecontinueerd. Met dit voorstel
wordt de raad gevraagd over invoering van de takkenroute te besluiten.
Uit evaluatie blijkt dat er voldoende gebruik is gemaakt van deze dienst, de takkenroute kostenneutraal
kan worden uitgevoerd en dat het inzamelen van het grof tuinafval in de praktijk niet tot problemen
heeft geleid. Daarom wordt voorgesteld de takkenroute definitief in te voeren. Het college besluit de
raad voor te stellen met ingang van 1 januari te starten met een halfjaarlijkse inzamelroute voor grof
tuinafval (takkenroute).
Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting OPOZ
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (Stichting OPOZ) stelt voor om de heer M.E.
Oskam en mevrouw M. van der Heijden te benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht in
verband met het statutair aflopen van de zittingstermijn van twee van de leden van de Raad van
Toezicht op 31 december 2018.
Raadsvoorstel Programma Dutch Innovation Park
In het coalitieakkoord ‘Groene, veilige stad met ambitie’ heeft de coalitie aangegeven dat Dutch
Innovation Park een belangrijke ontwikkeling is voor de stad, vanwege de aanwezigheid van ITopleidingen, studenten en toonaangevende technologiebedrijven en het krachtige cluster dat hierdoor
is ontstaan. In het raadsvoorstel van de Schaalsprong van 9 juli 2018 is aangegeven dat er een
separaat voorstel aan de raad wordt aangeboden voor de financiering van het Programma Dutch
Innovation Park. In dit voorstel wordt budget gevraagd tot november 2019 om de doorlopende
activiteiten zonder onderbreking te kunnen voortzetten en voor die datum een voorstel aan te kunnen
bieden met de uitvoeringsagenda Dutch Innovation Park.
Memo’s aan de raad
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.






Raadsmemo Controleprotocol 2018
Raadsmemo Evaluatie Culuurfonds Zoetermeer
Raadsmemo Open data
Raadsmemo Verdaging kadernota reïntegratie, schuldhulpverlening en armoede
Raadsmemo Afdoening toezegging 821: Website vrijwilligersondersteuning

Dit overzicht is een publieksversie van de collegebesluiten en is bedoeld om u snel te informeren. In de
volgende collegevergadering wordt het definitieve verslag formeel vastgesteld. Daarna wordt de
officiële besluitenlijst op www.zoetermeer.nl geplaatst.

