Samenvatting collegebesluiten 19 februari 2019
Raadsvoorstel Kaderwijziging Upgrade Stadshart
Het college besluit akkoord te gaan met een verhoogde ambitie ten opzichte van het KORUS
door af te wijken van de uitgangspunten ‘hergebruik van de bestrating’ en ‘plaatsen van een
sleufgoot’ en akkoord te gaan met een verkleining van het gebied waarvoor de Anterieure
Overeenkomst Upgrade Stadshart met Unibail-Rodamco geldt.
Daarnaast stelt het college aan de raad voor om akkoord te gaan met een indexering en het
beschikbaar stellen van een investeringsbudget om het Stadshart te ontwikkelen tot een
bruisende binnenstad, een mix van een modern en sfeervol stadscentrum en een comfortabel
en toegankelijk winkelcentrum.
Collegevoorstel Concept meerjarenplan 213a onderzoeken 2019-2022
Het college besluit het concept meerjarenplan 213a onderzoeken 2019-2022 vast te stellen en
de auditcommissie verzoeken om over het meerjarenplan te adviseren.
Collegevoorstel Investeringssubside LED en Zonnepanelen SV DSO
Het college besluit voetbalvereniging SV DSO een investeringssubsidie toe te kennen in de
kosten voor het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de huidige veldverlichting
voor ledverlichting.
Collegevoorstel vaststelling Jaarverslag LeerplichtRMC 2017-2018
Het college besluit het Jaarverslag Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie over het
schooljaar 2017-2018 vast te stellen. Het jaarverslag rapporteert over het aantal meldingen
leerplicht en meldingen RMC bij de gemeente Zoetermeer, de afhandeling hiervan en de
resultaten.
Collegevoorstel Reactie college op Rekenkameronderzoek Beheer en onderhoud
openbare ruimte
Het college besluit de reactie van het college op het onderzoek van de rekenkamercommissie
‘Beheer en onderhoud openbare ruimte’ vast te stellen. In deze reactie wordt aangegeven dat
het college verheugd is met het uitgebreide en ook overwegend positief beeld van het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte in Zoetermeer en zij zal dit gebruiken om de manier van
werken te verbeteren.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 Fractie LHN over opheffen wijkposten
 Fractie PVV over accommodatie Kai Sei
 Fractie VVD over lokale voorbereiding Brexit
 Fractie VVD over Schietincident Van Tuyllpark
 Fractie Zoetermeer Vooruit over Zonnebloem en de digitale ZoetermeerPas
 Fracties PvdA en GroenLinks over warmterotonde
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.

Memo’s aan de raad
 Raadsmemo Afdoening toezegging 785: Actualisatie Actieplan kostenbeheersing
jeugdhulp en behandeling toezegging 826: Actieplan Taskforce Jeugd
 Raadsmemo Afdoening toezegging 829: Veiligheid Van Tuyllpark
 Raadsmemo Luchtkwaliteit NSL monitoringsronde 2018
 Raadsmemo Maatregelen achterstanden Wmo
 Raadsmemo Update stand van zaken Palenstein
Het college stelt de memo vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.
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.

