Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 18 juni 2019
Collegevoorstel Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang
Het college moet jaarlijks aan het Rijk verantwoorden hoe het zijn wettelijke taak uitvoert om
toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast moet aangetoond
worden dat het college zo nodig handhavend optreedt.In de ‘Toezichtinformatie
kinderopvang Zoetermeer 2018’ is te lezen hoe de gemeente Zoetermeer op 5 criteria zijn
toezichthoudende en handhavende taak heeft uitgevoerd.
1. Alle aanvragen zijn tijdig afgehandeld.
2. Alle locaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de
gastouderbureaus zijn geïnspecteerd.
3. Alle nieuwe gastouders zijn geïnspecteerd.
4. 30% van de gastouders is geïnspecteerd (5% is het wettelijk minimum)
5. Van de 55 handhavingsrapporten (136 tekortkomingen totaal) is 32 keer (op 54
tekortkomingen) gehandhaafd. Bij de overige locaties was de overtreding al verholpen na
een herstelaanbod. Het herstelaanbod was nieuw dit jaar in het toezicht door de GGD. Door
dit aanbod zijn overtredingen snel opgelost en was handhaving door de gemeente vaak niet
meer nodig. Ondanks de invoering van het herstelaanbod is er 10% meer gehandhaafd dan
vorig jaar. Dat ligt met name aan de nieuwe eisen die per 1-1-2018 zijn ingevoerd. De
kinderopvangondernemers hadden ‘gewen’-tijd nodig om deze nieuwe eisen goed te
vertalen in alle stukken en de praktijk. Verder is in vergelijking met landelijke cijfers het
aantal locaties met een gunstig risicoprofiel in Zoetermeer hoger dan landelijk.
Het college besluit: Het jaarverslag 2018 over het toezicht en de handhaving op het gebied
van de kinderopvang vast te stellen.
Collegevoorstel Naamgeving straat in Rokkeveen
Voorgesteld wordt om de doodlopende straat die loopt vanaf de Suzannegang Willemijngang
te noemen.
Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer 2019
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een aantal wijzigingen in de
Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer op te nemen. Het gaat om de volgende
wijzigingen:
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.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
 Collegevoorstel Beantwoording schriftelijk vragen fractie CDA over gebruik lachgas
tegengaan.
 Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen fractie LHN Domper voor Terra.
Memo’s aan de raad
 Raadsmemo Verdaging motie 1811-38: Cultuur-Historische panden inventariseren.
 Raadsmemo Verdaging toezegging 107: overzicht (cultuurevenementen).
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.

