Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 14 mei 2019
Collegevoorstel Intentieverklaring regionale samenwerking Grenzeloos Actief
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot regionale samenwerking op het gebied van
sport en bewegen voor mensen met een beperking. Directe aanleiding is het landelijke
stimuleringsprogramma ‘Grenzeloos Actief’. Met dit programma (van de vorige kabinetsperiode) wil het
Ministerie van VWS samen met partners de achterblijvende sport- en beweegdeelname van mensen
met een beperking vergroten. Dit heeft geleid tot een kaderdocument en een intentieverklaring voor
regionale samenwerking in 2019 en 2020. (Om aansluiting te vinden bij het huidige rijksbeleid is de titel
van de overeenkomst niet ‘Grenzeloos Actief Haaglanden’ maar ‘Inclusief Sporten en Bewegen
Haaglanden’.) Het college besluit: In de periode 2019-2020 samen te werken met regio gemeenten en
zich lokaal in te spannen om sporten voor mensen met een handicap toegankelijker te maken.
Collegevoorstel Inkoop Jeugbeschermingsmaatregelen, CIT en expertiseteam complexe zorg
De Gecertificeerde instellingen (GI’s) voeren de taken uit voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
die op last van de rechter worden opgelegd. De huidige contracten van de samenwerkende gemeenten
in de regio H-10 met de GI’s lopen per 31 december 2019 af. Deze kunnen niet meer worden verlengd.
De voorbereidingen om tot nieuwe contracten te komen zijn sinds begin dit jaar in volle gang. Met dit
voorstel wordt u gevraagd het inkoopbureau H-10 opdracht te geven voor de inkoop en in te stemmen
met de uitgangspunten voor inkoop van de diensten jeugdbescherming, jeugdreclassering, CIT en
expertiseteam door de Gecertificeerde instellingen.
Collegevoorstel Projectopdrachten nieuw zwembad en SV Zoetermeer
Dit voorstel voorziet in de vaststelling van twee projectopdrachten voor:
A. Nieuwbouw Zwembad Van Tuyllpark;
B. Nieuwbouw Was- en Kleedaccommodatie FC Zoetermeer.
In deze opdrachten is vastgesteld wie ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever is, hoe de financiën zijn
geregeld en wat de planning is.
Collegevoorstel Subsidiekader 2020
Van 1 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019 kunnen aanvragen ingediend worden voor de
jaarsubsidies 2020. Het subsidiekader is een belangrijk richtinggevend document voor de aanvragers
en bevat de maximale budgetten (subsidieplafonds). Het college van B&W is door de gemeenteraad
gemandateerd dit kader vast te stellen.
Raadsvoorstel Begrotingswijziging beheerbegroting 2019-2022
De programmabegroting 2019-2022 is herijkt. Als gevolg van exacter ramen van de voornemens uit de
programmabegroting vindt er een aantal wijzigingen plaats tussen programma’s. Deze budgettair
neutrale wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen. In het jaar 2019 is de motie voor de bijdrage aan
het beweegpark verwerkt. Deze wordt gedekt uit het potje van de raad. Het college besluit:de
productenlijst vast te stellen.
Raadsvoorstel Eindrapportage stadsbrede samenspraak - gesprek met de stad
Op 27 november 2017 heeft de raad via het besluit ‘Samen de toekomst van Zoetermeer vormgeven’
het college de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de stad over een kwalitatief evenwichtige
groei in stedelijke ontwikkeling. Het daarop gestarte samenspraakproces 'Mijn stad, mijn toekomst' is
nu afgerond met een eindrapportage. Voorgesteld wordt om daar vervolg aan te geven door de 8
aanbevelingen daaruit op te nemen als bouwstenen voor de omgevingsvisie. En om daarnaast bij
besluiten met grote impact voor de stad deze te spiegelen aan deze aanbevelingen en daarbij aan te
geven hoe het concrete voorliggende besluit bijdraagt aan deze toekomstige ontwikkeling van
Zoetermeer. Inspelend op de 8ste aanbeveling Stad van samen wordt voorgesteld om als college en
raad met elkaar en met de stad in gesprek te blijven.

Raadsvoorstel Financiële stukken GR Bleizo
De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventuele
gevoelen omtrent de jaarrekening en/of mogelijke zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en
begroting 2020 aan het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo kenbaar te maken.
Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van GR Bleizo met inbegrip van deze overwegingen de
begroting vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeenteraad
ontvangt daarna een vastgesteld exemplaar van de begroting. De concept begrotingswijziging 2019
en concept begroting 2020 zijn gebaseerd op de herziene grondexploitatie naar prijspeil 1-1-2019. De
begrotingswijziging 2019 leidt niet tot andere risico’s dan de eerder vastgestelde begroting 2019. De
begroting 2020 levert geen financiële consequenties en risico’s op. De concept begrotingswijziging
2019 en de concept begroting 2020 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Het advies
van de Rekeningcommissie van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo ten aanzien van de concept
jaarstukken 2018 wordt overgenomen.
Raadsvoorstel Financiële stukken GR Hoefweg
De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventuele
gevoelen omtrent de jaarrekening en /of mogelijke zienswijze op de begrotingswijziging en de
begroting 2019 aan het dagelijks bestuur van de GR Bedrijvenschap Hoefweg kenbaar te maken.
Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van de GR Bedrijvenschap Hoefweg met inbegrip van deze
overwegingen de begroting vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De
gemeenteraad ontvangt daarna een vastgesteld exemplaar van de begroting. De concept jaarstukken
2018 geven geen aanleiding om een gevoelen kenbaar te maken. De concept begrotingswijziging 2019
en de concept begroting 2020 zijn gebaseerd op de herziene grondexploitatie naar prijspeil 1-1-2019.
De begrotingswijziging 2019 leidt niet tot andere risico’s dan de eerder vastgestelde begroting 2019.
De begroting 2020 levert geen financiële consequenties en risico’s op. De concept begrotingswijziging
2019 en de concept begroting 2020 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Raadsvoorstel Jaarstukken DSW
DSW Rijswijk en omstreken voert voor de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Jaarlijks legt het dagelijks bestuur de concept-jaarrekening
en de conceptbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. De raden brengen hier
een zienswijze op uit en daarna stelt het Algemeen Bestuur DSW de jaarrekening 2018 en begroting
2020 vast.
Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2020-2023 Inkoopbureau H-10
De gemeenteraad heeft op grond van artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 de mogelijkheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2020-2023 te geven. De zienswijze
heeft betrekking op de volgende aspecten:

Er wordt niet voldaan aan de gemeentelijke kaderbrief 2020 op het onderdeel Indexering;

Het ontbreken van de extra kosten voor de beheertaken die in 2020 moeten worden
uitgevoerd voor Den Haag;

De afbouw van de personeelskosten vanaf 2021.
Het college besluit: De raad voor te stellen:
1. De zienswijze op de conceptbegroting 2020-2023 van de gemeenschappelijke regeling
Inkoopbureau H-10 vast te stellen met daarin de volgende punten:

Er wordt niet voldaan aan de gemeentelijke kaderbrief 2020 op het onderdeel Indexering;

Het ontbreken van de extra kosten voor de beheertaken die in 2020 moeten worden
uitgevoerd voor Den Haag;

De afbouw van de personeelskosten vanaf 2021.
Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en
ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 GGD en Veilig Thuis Haaglanden
De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GR GGD en VT Haaglanden) de mogelijkheid
om een zienswijze (oordeel over) op de ontwerpbegroting 2020 GR GGD en VT (hierna: de begroting

2020) als de ontwerpbegrotingswijzigingen GGD en VT 2019 (hierna: de begrotingswijzigingen 2019)
naar voren te brengen.
Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2020-2023 Veiligheidsregio Haaglanden
De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een
zienswijze op de ontwerpbegroting 2020-2023 van de VRH in te dienen. De zienswijze heeft,
puntsgewijs, betrekking op de aspecten:
- Indexering en weerstandsvermogen;
- Prestatie-indicatoren.
De financiële wijzigingen in de ontwerpbegroting 2020-2023 vallen binnen de afgesproken financiële
kaders van de gemeentelijke kaderbrief.

Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:

Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over extra watertappunten in
de stad

Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over mogelijke oorzaken van
de stijging van het gebruik van jeugdhulp
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad

Aantallen voorrangsverklaringen

Herijkingsrapportage Doelgroepenvervoer

Update achterstanden Jeugd- en Gezinshulp

Raadsmemo Tweede rapportage Schaalsprong

Raadsmemo Afdoening motie 1811-05: Solliciteren en schulden

Raadsmemo Afdoening motie 1811-06: social coins

Raadsmemo Eerste rapportage Sociaal Domein 2019

Aanvullende informatie ingangsdatum Algemene Maatregel van Bestuur voor hulp bij het
huishouden n.a.v. inspraak

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

