Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 16 april 2019
Collegevoorstel Benoeming leden Adviesraad sociaal domein 2019
Het college besluit op voordracht van de selectiecommissie tot leden van de Adviesraad
sociaal domein te benoemen voor de periode van 9 april 2019 tot 9 april 2023:
 mevrouw J.L.Wehrmann;
 mevrouw S.H.L. Haak-Ligthart
Collegevoorstel Samenspraak wijzigingen Algemene plaatselijke verordening
Zoetermeer 2019
Het college besluit akkoord te gaan met onderstaande conceptwijzigingen van de Algemene
plaatselijke verordening Zoetermeer en deze voor samenspraak vrij te geven.
1. de invoering van het verbod om ballonen op te laten;
2. de aanpassing van de tekst van het artikel met betrekking tot
straatprostitutie;
3. de invoering van het verbod fietsen, scooters, bromfietsers en dergelijke te plaatsen op
het trottoir en/of op, of nabij geleidelijnen voor blinden en slechtzienden.
Collegevoorstel Verlenging intentieovereenkomst Engelandlaan 270
Het college besluit de intentieovereenkomst met Lac Plus Doux B.V. te Eindhoven voor het
project Engelandlaan 270 onder voorwaarden te verlengen met 6 maanden, ingaande op 1
mei 2019 en eindigend op 1 november 2019.
Collegevoorstel Verlenging reserveringstermijn projecten Kleurlaan en Reigersblauw
Het college besluit de reserveringsovereenkomst met De Goede Woning voor het project
Kleurlaan onder voorwaarden te verlengen met 5 maanden, ingaande op 1 mei 2019 en
eindigend op 1 oktober 2019 en de reserveringstermijn met De Goede Woning voor de
locatie Reigersblauw te verlengen met 1 maand tot - 1 juni 2019.
Collegevoorstel Voorontwerpbestemmingsplan Zegwaartseweg 144a
Het college besluit op grond van artikel 1.3.1. Bro kennis te geven van het voornemen om
het bestemmingsplan ‘Zegwaartseweg 144a’ voor te bereiden en in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Zegwaartseweg 144a’.
Met voorliggend bestemmingsplan wordt de bouwmogelijkheid die in het verleden bestond
voor het achterste deel van het perceel aan de Zegwaartseweg 144 weer planologisch
vastgelegd.
Collegevoorstel Actualisering delen BP Oosterheem Zegwaartseweg-Noord
Het college besluit in te stemmen met het concept-ontwerp “Actualisering delen
bestemmingsplan Oosterheem/ Zegwaartseweg-Noord” en op grond van artikel 1.3.1. Bro
kennis te geven van het voornemen om het bestemmingsplan “Actualisering delen
bestemmingsplan Oosterheem/ZegwaartsewegNoord” voor te bereiden. Het college
verzoekt de raad om eventuele aandachtspunten mee te geven voor het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan;
Collegevoorstel Deelname aan de urban future global conference
Het college besluit wethouder Groeneveld toestemming te verlenen om deel te nemen aan
de ‘urban future global conference’ in Oslo (Noorwegen) om met de opgedane informatie
over biodiversiteit en duurzaamheid op termijn de Zoetermeerse ambities te verwezenlijken.

Collegevoorstel Regionaal programma educatievoorzieningen 2018-2019
Het college besluit het ‘Regionaal programma educatievoorzieningen 2018-2019’ vast te
stellen.
De gemeente Zoetermeer is contactgemeente voor de regio (gemeenten Lansingerland,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer)
voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het college stelt, in
afstemming met de andere regiogemeenten, een regionaal programma
educatievoorzieningen vast. De afspraken hierover liggen vast in een regionaal
samenwerkingsconvenant.
Collegevoorstel Stille en enge plekken afronding 2018 en aanpak 2019
Het college besluit de afronding aanpak stille en enge plekken 2018 en aanpak stille en enge
plekken 2019 vast te stellen en daarmee te besluiten tot de aanpak van de volgende
locaties: Bredewater, Aziëweg/Wallendreef, Witlofakker, Medeaschouw, Denemarkenlaan,
Broekwegschouw, Dunantstraat, Justus van Effenhove, Paganinirode, Timmermanshove,
Vlasakker, Beatrijspad, Panamapad, Vernedesportpark, Vuurdoornpark, Van Tuyllpark en
Van Diestlaan.
Collegevoorstel Uitvoeringsprogramma Alcoholpreventie 2019-2020
Het college besluit het Uitvoeringsprogramma Alcoholpreventie 2019-2020 vast te stellen en
daarmee in te stemmen met:
a. de geplande preventieactiviteiten gericht op jongeren onder de 18 jaar,
ouder(s)/verzorger(s), professionals en alcoholverstrekkers/verkopers;
b. de geplande handhavingsactiviteiten gericht op Drank- en horecawet
vergunninghouders en/of ontheffinghouders en op jongeren onder de 18 jaar
Collegevoorstel Vaststelling schoolruimteverdeling primair onderwijs 2019-2020
Het college besluit de schoolruimteverdeling voor het primair onderwijs voor het schooljaar
2019-2020 vast te stellen.
Voor de huisvesting van scholen primair onderwijs wordt ieder schooljaar door de gemeente
in overleg met de schoolbesturen een zogenaamde schoolruimteverdeling gemaakt. De
schoolruimteverdeling 2019-2020 is met alle schoolbesturen besproken.
Collegevoorstel Verzoek De Goede Woning tot verlenging gemeentegarantie en
verstrekken van borgtocht ten gunste van de NWB voor de herfinanciering van een
aflopende geldlening bij de BNG
Het college besluit in te stemmen met de verlenging van de eerder verleende
gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Goede Woning en een overeenkomst van
borgtocht aan te gaan met de Nederlandse Waterschapsbank.
Collegevoorstel Verzoek DGW aangaan achtervangovereenkomst met WSW voor € 12
mln.
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een achtervangpositie voor een
geldlening van 12 miljoen euro. Deze geldlening is een Fixe lening met een looptijd van 16
jaar en met een rentepercentage van 1,187%, aan te gaan door Stichting De Goede Woning
bij de Bank Nederlandse Gemeenten met borging door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. De aflossingsdatum van deze geldlening is 16 mei 2035.

Raadsvoorstel Herziening grondexploitatie Cadenza 2
Het college besluit de raad voor te stellen per 1 januari 2019 de grondexploitatie voor het
project Cadenza 2, met de uitgangspunten zoals vastgesteld in het raadsbesluit d.d. 5 maart
2018 en met een programma van tenminste 60 jongerenwoningen aangevuld met
commerciële appartementen, vast te stellen.
Raadsvoorstel jaarrekening 2018
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn samengevoegd in één document: de jaarstukken.
Naast het vaststellen van de jaarstukken en het resultaat 2018 zijn de voorstellen voor
resultaatbestemming en -dekking en budgetoverheveling meegenomen bij de
Perspectiefnota.
Raadsvoorstel Meerjaren perspectief grondbeleid 2018
Het college besluit de raad voor te stellen: Gelet op het Meerjarenperspectief 2018 de
herziening van de Grondexploitatie per 1 januari 2019 van 12 projecten vast te stellen.
De actuele raming van de kosten en opbrengsten van projecten met een grondexploitatie
leidt tot een nieuwe prognose van het resultaat grondbeleid in het Meerjarenperspectief
Grondbeleid 2018 (MPG ‘18). Het MPG ’18 bestaat uit een openbaar algemeen deel en
geheime bijlagen. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat de herziening van de
grondexploitaties dit jaar niet gepaard met de Voortgangsrapportage Projecten Stedelijke
Ontwikkeling.
Raadsvoorstel Zienswijze concept-Strategische Agenda MRDH
In de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is
afgesproken dat bij aanvang van iedere bestuursperiode van gemeenteraden een
Strategische Agenda (SA) wordt vastgesteld na zienswijze van de 23 deelnemende
gemeenten. Het concept van deze SA is door de MRDH op 13 maart 2019 aan de
gemeenteraad aangeboden voor een reactie. Het door de MRDH doorlopen proces en het
voorliggende product verdient waardering. Wel dienen een aantal door Zoetermeer
ingebrachte aanvullingen in de definitieve versie van de Strategische Agenda MRDH te
worden.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 fractie CDA over de energietransitie
 fractie D66 over Verkeersveiligheid opvoeren, snelheid verlagen
 fractie Zó! Zoetermeer over schijnsamenspraak
 fractie Zó! Zoetermeer over Wegsleepverordening wel of niet ingevoerd?
 fractie Zoetermeer Vooruit over Sportformateurs en Nationaal Sportakkoord
 fractie Zoetermeer Vooruit over Tiny Forest
 fracties PvdA en CDA over huisvesting Budoschool Kai Sei
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Raadsmemo stand van zaken kruispunt Eerste Stationsstraat - Karel
Doormanlaan
 Raadsmemo Subsidieaanvraag Storytellers Buytenpark
 Raadsmemo Actueel financieel overzicht
 Raadsmemo Afdoening motie 1307-80: Bereikbaarheid gehandicapten











Raadsmemo Afdoening motie 1806-33: Inzichtelijkheid in- en uitstroom bijstand
Raadsmemo Afdoening motie 1806-39a: Hoge Nood
Raadsmemo Afdoening motie 1806-63: Eén gezin één formulier
Raadsmemo Afdoening toezegging 69: Actieplan Taskforce Jeugd Bouwen aan
toekomstbestendige jeugdhulp
Raadsmemo Plan van Aanpak 'Geweld rondom nachtclubs moet stoppen!'
Raadsmemo Voortgang uitvoering beleidsacties Horecavisie
Raadsmemo Aangaan nieuwe tijdelijke exploitatieovereenkomst
reclamebillboards
Raadsmemo Publicatie inkoopdocumenten jeugdhulp
Raadsmemo Regresrecht Wmo

Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.

