Perssamenvatting collegebesluiten 29 januari 2019
Collegevoorstel Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gemeenten
Het college besluit in te stemmen met de ‘Afspraken WNRA bij gemeenten’ van 22
november 2018.
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking.
De rechtspositie van veel werknemers bij de overheid, waaronder gemeenten, gaat over van
het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht vallend onder het Burgerlijk Wetboek
(BW). Het BW stelt in de wet op de CAO andere eisen aan de manier waarop een
(werkgevers)vereniging haar taken en bevoegdheden in arbeidsvoorwaardenvorming
vastlegt dan nu onder het Ambtenarenrecht.
Collegevoorstel HALT subsidie 2019
Het college besluit de stichting Halt Hollands Midden Haaglanden voor het jaar 2019 een
subsidie van 38.073 euro te verlenen voor de uitvoering van de volgende activiteiten:
het versterken van de persoonsgerichte aanpak van problematische en/of criminele jongeren
(casusgerichte werkwijze); voorlichting op scholen over overlast tijdens de jaarwisseling;
voorlichting op scholen over door onderwerpen die de scholen zelf aandragen; deelname
aan overleggen: advies en informatieverstrekking.
Collegevoorstel doorontwikkeling digitale dienstverlening en wijkgericht werken
De wijkposten hadden zowel een aantal dienstverlenende taken als een netwerkfunctie. De
dienstverleningstaken zijn op dit moment minimaal vanwege de toegenomen digitalisering en
kunnen vervallen. Door de afnemende vraag is het werk onbevredigend geworden. Vanuit
goed werkgeverschap is dit niet wenselijk. Het college besluit als gevolg van de
gerealiseerde digitalisering van de dienstverlening de werkzaamheden van de
wijkpostmedewerkers bestaande uit het aannemen van meldingen openbare ruimte uiterlijk
per 1 juli over te brengen naar het Gemeentelijk Informatie Punt.
Collegevoorstel Project Nutrihage verzoek tot overdracht rechten en plichten
Het college besluit in te stemmen met het verzoek van De Vries en Verburg Ontwikkeling
B.V. om conform artikel 32 van de Anterieure-/koopovereenkomst Uitbreiding Dorp
Zoetermeer, alle rechten en plichten uit genoemde overeenkomst over te dragen aan Ten
Brinke Vastgoedontwikkeling B.V. door middel van het toevoegen van een Allonge aan de
overeenkomst.
Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12-Corridor
Het college besluit de Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12-Corridor aan te
gaan met de kernpartners de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas, de
provincie ZuidHolland en VNO NCW West. Het streven van de overeenkomst is om de
regionale samenwerking rond de A12Corridor te verdiepen en vorm te geven om de regio als
logistieke hotspot op de kaart te zetten en verder te ontwikkelen.
Collegevoorstel Wijziging meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
gemeente Zoetermeer
Het college besluit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente
Zoetermeer 2019 vast te stellen voor alle medewerkers van de gemeente. Vanaf 1 januari

2019 is het wettelijk verplicht om met de zogenaamde verbeterde meldcode te werken. In de
verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader
beschrijft wanneer een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.
Raadsvoorstel Vaarbeleid Zoetermeerse wateren
De raad heeft het college van burgemeester en wethouders per motie verzocht in de
Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer een bepaling op te nemen die het gebied
bevat waarop het vaarbeleid met betrekking tot de Zoetermeerse plas betrekking heeft.
Raadsvoorstel Vaststelling beeldkwaliteitsplan Historische Linten en Afdoening
toezegging 727
Het college besluit de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Historische Linten
Voorweg en Zegwaartseweg vast te stellen. Het besluit wat nu voorligt gaat over het
vaststellen van het beeldkwaliteitsplan dat in samenspraak met een werkgroep is opgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan bevat grotendeels welstandscriteria en een aantal ruimtelijke criteria.
Raadsvoorstel Veiligheidsanalyse en inzet jeugdmarshall en jeugdboa
Het college stelt de raad voor om voor 2019 en 2020 budget beschikbaar te stellen voor
personeelskosten jeugdmarshall, handhavers en de daarbij behorende materiele kosten.
Er is een toename in omvang en ernst van jeugdoverlast, en van criminaliteit gerelateerde
incidenten en ernstige overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn.
Daarom wordt de inzet van een jeugdmarshall en twee jeugdBOA’s voorgesteld.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 Fractie VVD over autobranden
 fractie Zó! Zoetermeer over Crimefighten
 Zó! Zoetermeer over Veilig fietsen op de Bleiswijkseweg
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Afdoening motie nr. 1711-50 Schaalsprong Poppodium de Boerderij
 Afdoening motie 1809-01: Instellen van een gemeenteradenoverleg H-10
 Afdoening toezegging 766: Parkeerdruk Buytenwegh
 Afdoening toezegging 806: Rockmuseum
 Afdoening toezegging 824: Informatie Taskforce Jeugd intern of extern
onderzoek
 Afdoening toezegging 825: Stand van zaken Karel Doormanlaan
 Eindrapportage Stadhuis
 Samenspraak actualisatie parkeerbeleid
 Stand van zaken herstel dekconstructie Cadenza
 Stand van zaken Ontsluitingsweg Nutricia
 Update achterstanden Jeugd- en Gezinshulp
 Verdaging toezegging 818: Eneco
 Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.

