Samenvatting collegebesluiten op hoofdlijnen 2 april 2019
Collegevoorstel In werking treding Vaarbeleid Zoetermeerse wateren
De raad heeft op 5 november 2018 besloten het vaarbeleid voor de Zoetermeerse wateren
vast te stellen. Het bepalen van de definitieve datum van in werking treding heeft de raad
overgedragen aan het college. Het college wordt voorgesteld genoemd vaarbeleid zoals
geregeld in artikel 5:23a van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer per 12 april
2019 in werking te laten treden.
Raadsvoorstel Overzicht actualisatie financiële beleidsnota's
De Financiële verordening (hoofdstuk 3, artikel 8, lid 2) regelt dat het college in het eerste
jaar van iedere raadsperiode een onderbouwd voorstel aan de raad voorlegt over welke
beleidsnota’s wel/niet actualisering behoeven. De raad neemt hierover vervolgens een
besluit. Hiermee is voor de raad sprake van een duidelijk gemarkeerd afwegingsmoment.
Collegevoorstel overeenkomst Kennisnetwerk kernpartijen Jeugd Haaglanden
De gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer, de Haagse Hogeschool en
jeugdhulpaanbieders Stichting Jeugdformaat en De Jutters willen een Kennisnetwerk Jeugd
Haaglanden oprichten. In deze overeenkomst staan de afspraken over de samenwerking en
invulling van het Kennisnetwerk. Het Kennisnetwerk heeft als eerste aanspreekpunt de lector
Jeugdhulp in transformatie van de Haagse Hogeschool en werkt op basis van een initiële
onderzoeksagenda. De focus ligt op het jeugdhulpdomein, in de context van het gezin, de
opvoeding en de veiligheid die kan worden geboden.
Collegevoorstel Vergunningen Toezicht en Handhavingbeleid 2019-2022
Met het voorliggende VTH-beleidsplan 2019-2022 wordt de komende vier jaar vorm gegeven
aan de omgevingsbewuste en professionele dienstverlening op het gebied van
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) en de Apv (Algemene Plaatselijke Verordening) incl. bijzondere wetten
zoals de Drank- en horecawet (Dhw) en de wet op de Kansspelen. Met dit beleid wordt
aangegeven hoe het gemeentebestuur de wetten en regels uitvoert en hoe de
interpretatieruimte die de wetgeving biedt, wordt ingevuld. Op 18 december 2018 heeft het
college van burgemeester en wethouders het concept Vergunningen-,Toezicht en
Handhavingsbeleid 2019-2022, Een omgevingsbewuste en professionele dienstverlening
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het concept VTH beleidsplan heeft via het digitale
samenspraakplatform zes weken (van 7 januari t/m 18 februari 2019) ter inzage gelegen
waarbij aan inwoners en de leden van de gemeenteraad de mogelijkheid is geboden om te
reageren op de inhoud van het concept VTH-beleidsplan. De binnengekomen reacties zijn
verwerkt in een samenspraakverslag dat, samen met het definitieve VTH-beleidsplan, met
dit voorstel ter vaststelling wordt aangeboden.
Collegevoorstel Vervolg concept meerjarenplan
De auditcommissie heeft op 5 maart het raadsmemo concept meerjarenplan 2019-2022
besproken. De auditcommissie vindt de vertaling van de positieve en negatieve
selectiecriteria naar de onderzoeksonderwerpen te summier. De
commissie heeft behoefte aan meer inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn op grond van
de positieve en negatieve selectiecriteria om aangedragen onderwerpen wel of niet op te
nemen in het meerjarenplan 213a onderzoeken. In dit vervolg-voorstel wordt aan deze
verzoeken tegemoetgekomen. Tevens is bijgevoegd het concept onderzoeksvoorstel voor
het 213a onderzoek in 2019 “Wat is de effectiviteit en efficiëntie van onze dienstverlening

rond re-integratie?” Het college besluit; Het raadsmemo Vervolg concept meerjarenplan
213a 2019-2022 met de bijlage Groslijst Onderzoeksonderwerpen 213a meerjarenplan
2019-2022 naar de auditcommissie sturen met het verzoek over het concept meerjarenplan
te adviseren.
Collegevoorstel Voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout
Op 17 mei 2018 heeft het college ingestemd met het eindverslag samenspraak en het
inrichtingsontwerp openbare ruimte Plataanhout. Door deze instemming zijn de kaders voor
de ontwikkeling van deze woningen bekend. Op basis van die kaders is een grondexploitatie
opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld op 8 oktober 2018. Na vaststelling van
de grondexploitatie liggen de financiële kaders van het plan vast en kan de ruimtelijke
procedure worden doorlopen. Als onderdeel van de (voorbereiding op de)
bestemmingsplanprocedure wordt het college voorgesteld een aantal besluiten te nemen
voor handelingen die nodig zijn in de procedure. Voorgesteld wordt om in een publicatie
kennis te geven van de voorbereiding van het bestemmingsplan.
Collegevoorstel Wijziging leden Toetsingscommissie Voorrangsverklaringen
Het college van burgemeester en wethouders besluit op een aanvraag om een
voorrangsverklaring na advies te hebben ingewonnen bij de Toetsingscommissie
Voorrangsverklaringen Zoetermeer (TVZ). Het Reglement Toetsingscommissie
Voorrangsverklaringen Zoetermeer 2015 geeft regels voor de samenstelling en de
benoeming van (plaatsvervangende) leden. Het huidige plaatsvervangende lid, zijnde de
huurdersvertegenwoordiger, heeft te kennen gegeven zich niet langer beschikbaar te
kunnen stellen. Voorgesteld wordt om diens benoeming in te trekken en een nieuw
plaatsvervangend lid, zijnde de huurdersvertegenwoordiger, te benoemen.
Het secretariaat van de commissie wordt ingevuld door een ambtenaar die door het college
is aangewezen. Voorgesteld wordt om een nieuwe 1e en 2e plaatsvervanger van de
secretaris aan te wijzen.









Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen:
Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over
fietsenstalling Engelandlaan
Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie PVV over incassobureau's
Raadsmemo
Raadsmemo Afdoening toezegging 95: nieuwe ontsluitingsweg Nutricia
Raadsmemo Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018
Raadsmemo Uitkomsten onderzoek Taskforce Haaglanden bij Jeugdbescherming
Raadsmemo Update achterstanden Jeugd- en Gezinshulp
Raadsmemo Verdaging motie 1811-42: Plas van Poot benoemen tot
natuurkerngebied
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele
wijzigingen ter kennisname aan de raad.

