Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 21 mei 2019
Collegevoorstel Ondertekening Charter Diversiteit en afdoening motie 1811-44:
Charter Diversiteit
Het college besluit het Charter Diversiteit te ondertekenen. Diversiteit vormt een belangrijk
onderdeel binnen grote organisaties. Tijdens de raadsvergaderingen van 5 en 12 november
2018 is motie 1811-44 aangenomen. Hierbij is het college verzocht om “het Charter
Diversiteit te ondertekenen en de raad te informeren over de wijze waarop zij invulling geeft
aan de zelf op te stellen doelen (uit het Charter).”
.
Collegevoorstel Vaststellen projectopdrachten en samenspraakprocessen
Versnellingsagenda Woningbouw
In de Versnellingsagenda Woningbouw zijn 14 locaties opgenomen waarvoor een
ontwikkelrichting is geformuleerd ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling, onder
andere op het gebied van doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Voor 3 locaties is een
projectopdracht geformuleerd en voor 2 van deze locaties ook een procesvoorstel voor de
samenspraak.
Collegevoorstel Zienswijze Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2019-2022
Het college besluit in te stemmen met de Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2019-2022 en
in te stemmen met de zienswijze van het college op de Regiovisie aanpak huiselijk geweld
2019-2022 en deze te versturen aan het college van burgemeester en wethouders van Den
Haag
De Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2019-2022 bepaalt het regionale beleid over de
aanpak van huiselijk geweld voor de komende vier jaren. De gemeente Den Haag is onze
centrumgemeente voor de aanpak van huiselijk geweld
Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Reigersblauw
Het college besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het woningbouwplan
Reigersblauw en de raad voor te stellen de grondexploitatie Reigersblauw betreffende 15
geplande woningen in de sociale huursector inclusief het inrichten van de openbare ruimte
door de gemeente vast te stellen.
Raadsvoorstel Nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Het college besluit de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente
Zoetermeer 2019 vast te stellen en de raad voor te stellen de Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden gemeente Zoetermeer 2019 vast te stellen;
Raadsvoorstel Perspectiefnota 2020
Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het beleidsperspectief, de financiële
uitgangssituatie, de geformuleerde voorstellen voor nieuw beleid, de voorgenomen
reservering in de Reserve Investeringsfonds en de financiële dekkingsmaatregelen en deze
als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2020 – 2023 voor
zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is.
Raadsvoorstel Vaststellen Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019
Het college besluit de Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019 en het lokaal maatwerk
vast te stellen en de raad voor te stellen deze ook vast te stellen. In samenwerking met de
woningmarktregio Haaglanden is een huisvestingsverordening met regionaal karakter
opgesteld. Met de gedachte dat de negen gemeenten samen een ongedeelde

woningmarktregio vormen, zijn de regels van de huisvestingsverordening zo veel mogelijk
geharmoniseerd.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 fractie Zoetermeer Vooruit over Invoering AMvB voor hulp bij het
huishouden
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Raadsmemo Afdoening moties 1811-50 en 1811-51 en verdaging toezegging
108: Van Tuyllpark
 Raadsmemo Cliëntervaringsonderzoeken Wmo
 Raadsmemo Collegereactie op concept accountantsverslag 2018
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.

