Samenvatting collegebesluiten 12 maart 2019
Raadsvoorstel ontwerpfase Zoetermeers Werkbedrijf
Het college heeft besloten om de bouwopdracht voor het organisatie-inrichtingsplan
Zoetermeers werkbedrijf vast te stellen en vraagt de gemeenteraad van Zoetermeer
om hiervoor de financiële middelen ter beschikking te stellen. Op 21 september 2018
is de gemeenteraad van Zoetermeer met een raadsmemo geïnformeerd over het
eerste koers- en procesbesluit. Vervolgens heeft het college de gemeenteraad
geïnformeerd over het voorlopig koersbesluit van 20 december 2018 en de daar op
uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein, de Ondernemingsraad
van de gemeente, de Ondernemingsraad DSW en de zienswijzen van de colleges
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Tevens heeft de raad in de vergadering van 18
februari j.l. wensen en bedenkingen geformuleerd. Kern van dit besluit is dat per 1-12021 het merendeel van de DSW-activiteiten en alle werk- en activeringsactiviteiten
van de gemeentelijke afdeling Werk, Zorg en Inkomen worden samengebracht in
een overheids-BV. Het onderdeel ‘inkomensvoorziening’ van de dienst WZI blijft
binnen de gemeente.
Collegevoorstel Definitief koersbesluit ZWB
Het college heeft besloten tot het vormgeven van één organisatie voor bemiddeling
naar werk en ontwikkeling c.q. plaatsing op een werkplek voor alle klantgroepen van
de Participatiewet (inclusief Wsw, IOAW en IOAZ). Verder kiest het college er voor
om het deel inkomensvoorziening binnen de gemeente te behouden. In de vorm en
inrichting wil het college borgen dat integrale dienstverlening van het ZWB een
sterke verbinding heeft met het bredere sociaal domein. Zij wil in het Organisatieinrichtingsplan (ontwerpfase) concreet de samenwerking tussen het ZWB en de
gemeente Zoetermeer op het vlak van de meervoudige problematiek en de integrale
dienstverlening vormgeven. Het college stelt de volgende primaire taken voor het
ZWB vast:
• het organiseren van werk en werktoeleiding;
• het ontwikkelen van kandidaten, op weg naar werk of directe uitstroom uit de
uitkering;
• het uitvoeren van volledige werkgeversbenadering voor alle klantgroepen en
gerelateerde arbeidsmarktvraagstukken van werkgevers.
Collegevoorstel Ondertekening bestuursakkoord zero emissie
doelgroepenvervoer
Het college heeft besloten om het bestuursakkoord zero emissie
doelgroepenvervoer te bekrachtigen en besloten om in te stemmen met de
ondertekening van het bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer. In dit
akkoord spreken betrokken partijen uit er naar te streven dat het gehele
doelgroepenvervoer in 2025 emissievrij is.
Collegevoorstel Instellen vijf gemeentelijke stembureaus en benoeming van
leden
Het college heeft besloten gemeentelijke stembureaus in te stellen voor de
verkiezingen van de leden Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de leden van
het algemeen bestuur van het waterschap Delfland, het waterschap Rijnland en het

waterschap Schieland en de Krimpenerwaard op 20 maart 2019 alsmede voor het
Europees parlement 23 mei 2019
Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen:
 Fractie D66 over stopzetten inzameling bedrijfsafval.
 fractie D66 over zwijgcontracten in de jeugdzorg.
Raadsmemo
 Toegankelijkheid stembureaus.
 Tussenrapportage Samenspraak - Gesprek met de stad
 Raadsmemo Afdoening Toezegging 52: Evaluatie Sportgala

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.

