Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 28 mei 2019
Collegevoorstel Verlengen reserveringsovereenkomst Martin Luther Kinglaan
Het college besluit de reserveringsovereenkomst met Kieboom & Van Wezel
Planontwikkeling B.V. voor het project Martin Luther Kinglaan te verlengen met
negen maanden. Verlenging is noodzakelijk omdat het interne
haalbaarheidsonderzoek langer duurt dan gepland.
De projectontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor de bouw van circa 220
huur- en/of koopwoningen aan de Martin Luther Kinglaan
.
Raadsvoorstel Benoeming lid raad van toezicht Stichting SVOZ
Het college stelt de raad voor de heer H. El Hadji te benoemen als nieuw lid van de
raad van toezicht van de Stichting SVOZ met ingang van 1 augustus 2019.
Raadsvoorstel Hotel Van der Valk Zoetermeer
Het college besluit in te stemmen met de verkoop aan Van der Valk Hotel
Zoetermeer B.V. en in te stemmen met de tijdelijke verhuur van een perceel grond
voor een tijdelijk casino met bijbehorende parkeerplaatsen.
Het college stelt de raad voor in te stemmen met wijziging van de inhoudelijke en
financiële kaders van het project Lansinghage en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen.
Raadsvoorstel Plaatsen zonnepanelen gemeentelijke accommodaties
Het college stelt de raad voor om voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken
van twee gemeentelijke accommodaties het investeringsbudget in 2019 beschikbaar
te stellen.
- Rakkersveld 143 (sportaccommodatie)
- Hodenpijlstraat 12 (sportaccommodatie)
Het college stelt de raad voor om voor het verduurzamen van alle overige
gemeentelijke accommodaties, een voorbereidingsbudget gefaseerd over de jaren
2019 en 2020 beschikbaar te stellen.
Collegevoorstel Verlenging koopovereenkomst Stichting ICZ
Het college besluit in te stemmen met de verlenging van de koopovereenkomst met
ICZ zoals opgenomen in “Aanbod verlenging overeenkomst verkoop perceel grond
Olof Palmelaan en aankoop perceel grond Roggeakker” waarin de overeenkomst
verlengd wordt tot 1 juni 2021.
Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) heeft de wens om aan de oostkant
van Zoetermeer een Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) te bouwen.

Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 fractie CDA over Wapens inleveren
 fractie Zó! Zoetermeer over gevangenis hergebruiken
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Raadsmemo Verdaging toezegging 33: Gesprek garage eigenaren
stadscentrum
 Raadsmemo Afdoening motie 1707-07: Zonnepanelen P&R Rokkeveen
 Raadsmemo Afdoening motie 1806-59: Parkeren Scootmobielen
 Raadsmemo Afdoening motie 1811-36: Vergroten draagvlak
energietransitie en verduurzaming
 Raadsmemo Afdoening motie 1811-47: Effectieve en ontschotte zorg
 Raadsmemo Afdoening toezegging 109: nadere informatie pand
Voorweg 112
 Raadsmemo Stand van zaken professionaliseren projectmatig werken
 Raadsmemo Verdiepend onderzoek jeugd in opdracht van het Ministerie
van VWS
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele
wijzigingen ter kennisname aan de raad.

