Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 7 mei 2019
Collegevoorstel vernieuwing Algemeen privacybeleid gemeente Zoetermeer
Het college stelt naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het
gewijzigde Privacybeleid gemeente Zoetermeer en trekt het Algemeen privacybeleid
gemeente Zoetermeer zoals vastgesteld op 4 november 2014 in.
Collegevoorstel Vaststellingsovereenkomst Grillroom Tiberya
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de Vaststellingsovereenkomst
schadecompensatie.
Collegevoorstel Investeringssubsidie TV Seghwaert duurzaamheid
Het college besluit tennisvereniging TV Seghwaert een investeringssubsidie toe te kennen in
de kosten voor het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de huidige
veldverlichting voor ledverlichting.
Raadsvoorstel Woningbouw Toverberg
Het college besluit in te stemmen met de gebiedsontwikkeling Toverberg, waarin vijf
patiowoningen worden gerealiseerd.
Raadsvoorstel benoeming leden Commissie Bezwaarschriften
Het college stelt de raad voor mevrouw mr. K. Vaalburg, de heer mr. G.J. Broekhuis, de heer
mr. L.R.M. Brouwer, mevrouw mr. drs. I. Helmich, de heer mr. S. Hocks en de heer mr.
R.W.I. Alkema met ingang van 1 juli 2019 voor vier jaar te benoemen tot lid van de
Commissie Bezwaarschriften.
Raadsvoorstel Aanschaf IT apparatuur ten behoeve van personeelsuitbreiding
Het college stelt de raad voor een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de
aanschaf van IT apparatuur.
Raadsvoorstel Plan van Scholen 2020-2023
Het college stelt de raad voor het Plan van Scholen 2020-2023 vast te stellen met daarin
opgenomen een basisschool van de Islamitische Stichting voor Onderwijs en Opvoeding
Yunus Emre met ingangsdatum 1 augustus 2020.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 fractie VVD Geen radicalisering in het onderwijs
 fractie Zó! Zoetermeer-fractie over Bekeuringen voor snorfietsen?
 Fractie PVV Landelijke actie Free a Girl
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Raadsmemo Afdoening motie 1811-07: Klimaatdoelstelling als banenmotor
 Raadsmemo Afdoening toezegging 100; calamiteiten openbare ruimte
 Raadsmemo Afdoening toezegging 99: publicatie agenda's stadsbouwmeester
en cie. Ruimtelijke Kwaliteit
 Raadsmemo Motie 1903-04: 100 jaar kiesrecht in Zoetermeer
 Raadsmemo Gezamenlijke aanbesteding regiogemeenten inkoop duurzame
energie






Raadsmemo Ontwerp Vervoerplan 2020
Raadsmemo Stand van zaken huisvesting vergunninghouders medio april 2019
Raadsmemo Verbouwing stadhuistoren De Kroon
Raadsmemo stand van zaken SO projecten

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

