Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 9 april 2019
Collegevoorstel Lidmaatschap stroomversnelling en voordracht wethouder Paalvast
als bestuurslid
Het college besluit dat de gemeente Zoetermeer deelnemer, lidmaatschap supporter, wordt
van Vereniging De BredeStroomversnelling en voornemens is om de nevenfunctie te
aanvaarden van wethouder Paalvast als bestuurslid bij de Vereniging.
Zoetermeer wil bereiken dat nul op de meter concepten op zoveel mogelijk locaties kunnen
worden toegepast. Om dit te stimuleren bestaat het voornemen tot het lidmaatschap als
supporter, in Vereniging De (Brede)Stroomversnelling. Een vereniging met een
groot netwerk en een grote inzet om condities te verbeteren voor nul op de meterconcepten.
Collegevoorstel Voorontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg Nutricia
Het college besluit kennis te geven van het voornemen om het bestemmingsplan
‘Ontsluitingsweg Nutricia’ voor te bereiden en in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluitingsweg Nutricia’.
Met voorliggend bestemmingsplan wordt de aanleg van de ontsluitingsweg voor Nutricia
planologisch mogelijk gemaakt.
Collegevoorstel Regioaanvraag Cultuurankers bij Ministerie van OC&W
Het college besluit met de wethouders cultuur van de regio Haaglanden: Delft, Den Haag,
Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,
Westland, een gezamenlijke aanvraag ten behoeve van een Proeftuin Cultuurankers te
doen, met een begeleidende brief.
Vanuit de regio Haaglanden is het plan ontstaan een gemeenschappelijke proeftuin ten
behoeve van cultuur te starten met subsidie van het ministerie van OC&W. De
subsidieaanvraag voorziet in het opzetten en realiseren van een regionaal netwerk waarin
kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 fractie Zó! Zoetermeer over Zoetermeer weer minder toegankelijk voor
gehandicapten
 fracties PvdA/Zó!/ZV over adviesraad sociaal domein
 fractie Zó! Zoetermeer over boomgaarde Zalkerbos: wat een ongelukkig paadje
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Afdoening toezegging 100: Berichtgeving calamiteiten openbare ruimte
 Doorontwikkeling vrijwilligers-, mantelzorg- en cliëntondersteuning
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.

