Samenvatting collegebesluiten 26 maart 2019
Raadsvoorstel Herbenoeming lid en plv lid Commissie Personele
Aangelegenheden
Het college heeft besloten de heer J.J.H.M. Duijts te herbenoemen tot lid en de heer
M. Dekker te herbenoemen tot plaatsvervangend lid van de Bezwarencommissie
Personele Aangelegenheden.
Collegevoorstel Afronding samenspraak Markt 10, parkeergarage en Centraal
Park
Het college heeft besloten om de samenspraak, de Nota van uitgangspunten Markt
10 en omgeving en het Schetsontwerp Centraal Park ter toetsing terug te leggen bij
de stad via de digitale platforms in Zoetermeer waaronder DoeMee. Om de
samenspraak af te ronden wordt de Nota van uitgangspunten Markt 10 en
omgeving, waarin ook een voorstel voor de parkeergarage onder de Markt is
opgenomen, en het schetsontwerp Centraal Park ter toetsing terug te leggen bij de
stad via de digitale platforms in Zoetermeer waaronder DoeMee.
Collegevoorstel Ondertekening intentieverklaring Sterk techniekonderwijs
Het college heeft besloten tot het tekenen van de intentieverklaring ten behoeve van
het project Sterk techniekonderwijs Haaglanden. De gemeente ondersteunt hiermee
de subsidieaanvraag van het onderwijs bij het Ministerie van OCW. Zoetermeer
participeert actief in de regionale samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en
gemeenten om het techniekonderwijs in de regio.
Het kabinet stelt landelijk € 100 miljoen per jaar beschikbaar op basis van
regioplannen om het techniekonderwijs in het voortgezet onderwijs te moderniseren
en stimuleren














Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen:
fractie GroenLinks over bomenkap
fractie LHN over Onderzoek zorgaanbieders
fractie Zó! Zoetermeer over plotseling parkeerverbod Koraalrood

Raadsmemo
Raadsmemo Afdoening motie 1307-79: Bruikbaarheid gehandicapten
Raadsmemo Afdoening motie 1711-39: Passende doelstellingen met extra
Klijnsmagelden
Raadsmemo Afdoening toezegging 10: Leningen St. Volkshuisvesting
Raadsmemo Afdoening toezegging 81: Toegankelijkheid speelplek Weidemolen
Raadsmemo Contant betalen bij de Publieksbalie
Raadsmemo Dynamische bestuursplanning - tweede kwartaal 2019
Raadsmemo Pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR)
Raadsmemo Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
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.

