Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 25 juni 2019
Collegevoorstel Ondertekenen Regionale doe-agenda Perspectief op Werk
Het college besluit met de partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal de
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de Regionale doe-agenda te accorderen.
Op 29 januari 2019 is de intentieverklaring Perspectief op Werk op landelijk niveau getekend
door ondernemers, overheid en onderwijs om gezamenlijk de krapte van de arbeidsmarkt
aan te pakken. Vervolgens zijn de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om in de regio’s aan de
slag te gaan met de uitwerking in een regionaal plan, de zogenaamde doe-agenda met
daarin een samenwerkingsovereenkomst. De doe-agenda van de arbeidsmarktregio ZuidHolland Centraal is opgesteld door VNO NCW, UWV en de gemeenten Lansingerland,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer.
Collegevoorstel Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer
2019
Het college besluit het Reglement Toetsingscommissie Voorrangsverklaringen Zoetermeer
2015 in te trekken en het Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer
2019 vast te stellen.
Vanwege een nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli 2019 is het noodzakelijk om een
nieuw reglement vast te stellen en het oude reglement in te trekken. Het nieuwe reglement
volgt de bestaande praktijk en verschilt alleen op technische punten van het oude reglement.
Collegevoorstel Subsidies onderwijs 2de helft 2019
Het college besluit aan Unicoz in de periode augustus tot en met december 2019 een
subsidiebedrag van € 69.683 toe te kennen voor schoolbegeleiding en een subsidiebedrag
van € 183.017 toe te kennen voor het aanbieden van activiteiten in het kader van
onderwijsachterstanden. Het college besluit aan OPOZ in de periode augustus tot en met
december 2019 een subsidiebedrag van € 60.000 toe te kennen voor schoolbegeleiding en
een subsidiebedrag van € 287.535 toe te kennen voor het aanbieden van activiteiten in het
kader van onderwijsachterstanden.
Een aantal organisaties ontvangt jaarlijks subsidie op basis van schooljaren. Dit gaat
veranderen. Per 1 januari 2020 kunnen organisaties alleen nog subsidie per kalenderjaar
aanvragen. De subsidie voor schoolbegeleiding wordt voornamelijk ingezet voor
leerlingenzorg. De subsidie voor onderwijsachterstanden wordt besteed aan activiteiten om
(taal)achterstanden te verminderen en daar waar mogelijk te voorkomen.
Raadsvoorstel Actualisatie Samenspraak
Het college stelt de raad voor de Kadernota Samenspraak van november 2013 en de
Samenspraakverordening van september 2015 te herzien en ‘samenspraak in Zoetermeer
voortaan weer ‘participatie’ te noemen.
Het college heeft het Zoetermeers samenspraakbeleid opnieuw tegen het licht gehouden.
Daarbij zijn inwoners ook uitgebreid aan het woord gekomen. Dat leverde nuttige informatie
op voor de actualisatie van het samenspraakbeleid. Op basis van deze inzichten én op basis
van diverse signalen en suggesties uit de raad stelt het college in dit raadsvoorstel een
aantal verbeteringen in het samenspraakbeleid voor.

Raadsvoorstel Geschikt maken Kwikfitlocatie voor kunsthal Terra
Het college stelt de raad voor om voor de extra kosten van sloop en nieuwbouw van de
bestaande accommodatie een aanvullend investeringsbudget van € 500.000,- beschikbaar
te stellen.
Eind 2018 is na afronding van de aanbestedingsprocedure, de aannemer gestart met de
verbouwing van de Kwikfitlocatie tot kunsthal. Tijdens de sloopwerkzaamheden zijn in april
2019 constructieve gebreken aan het bestaande gebouw van de locatie geconstateerd.
Collegevoorstel Zoetermeerse startnotitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang
Het college besluit op lokaal en regionaal niveau te onderzoeken hoe Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang in te richten vanaf 2021.
Landelijk is besloten de financiële middelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang per 2021 aan alle gemeenten uit te keren in plaats van aan de centrumgemeenten.
Om voor te bereiden op deze transitie is in 2017 een regionaal beleidsplan Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang opgesteld
Collegevoorstel Besluit op bezwaar subsidie Speelmeer
Het college besluit in afwijking van het advies van de Commissie Bezwaarschriften het
bezwaar van Stichting Mooi Welzijn tegen de beëindiging van de subsidie voor Speelmeer
per 1 januari 2019, ongegrond te verklaren en dus het beëindigingsbesluit van 30 oktober
2018 in stand te laten.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 fractie PVDA over 'gereserveerde parkeerplaatsen rondom het Stadhuis'
 fractie VVD over 'effectiviteit aanpak radicalisering'
 fractie VVD over 'fraude bij taalscholen'
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Memo’s aan de raad
 Raadsmemo Afdoening motie 1901-02: Beweegpark
 Raadsmemo Verdaging toezegging 18: schuldquote
 Raadsmemo Warmteverkenning Oostland
 Raadsmemo Speeltuin de Spil
 Raadsmemo Uitkomst evaluatie Stadhuis Forum
 Raadsmemo Wet verplichte ggz en Meldpunt Bezorgd Zoetermeer
 Raadsmemo Tijdelijke locatie voor Budoschool Kai Sei
 Raadsmemo Afdoening motie 1706-63: Lectoraat Big Data Analytics
 Raadsmemo Afdoening toezegging 127: verbeteringen verkeersinfrastructuur
 Raadsmemo Circulaire economie
 Raadsmemo Informeren over '75 jaar vrijheid - De Maand van de Vrijheid'
 Raadsmemo Stand van zaken recreatieve verbindingen in de Meerpolder
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.

