Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 3 september
Collegevoorstel Adviezen Adviescommissie Bomen
Op 8 februari 2016 is de externe Adviescommissie bomen (hierna te noemen: de commissie)
door de gemeenteraad ingesteld. De commissie brengt vanuit een beheerbelang, een
leefbaarheidsbelang en een stedenbouwkundigbelang advies uit over ingediende verzoeken
van bewoners die overlast ervaren door bomen. Het betreft overlast zoals schaduwoverlast,
beperking van de lichttoetreding en uitzichtbelemmering. De commissie kan in haar
advisering naar het college gemotiveerd afwijken van het bestaande bomenbeleid.
Collegevoorstel Partiële herziening bestemmingsplan Van Aalstpark en omgeving
Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om geen gebruik te maken van de
mogelijkheden om in het geldende bestemmingsplan Palenstein 22 nieuwbouwwoningen te
(laten) bouwen in het Van Aalstpark en omgeving. Tevens heeft de raad besloten een
ruimtelijke procedure in gang te zetten om het geldende bestemmingsplan Palenstein aan te
passen, waarbij de woningbouwlocatie voor 22 nieuwe woningen ongedaan wordt gemaakt
en de eerdere groenbestemming weer wordt teruggebracht. Ook heeft de gemeenteraad
besloten geen samenspraak te verlenen en het ontwerpbestemmingsplan direct ter inzage te
leggen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan
en dit gedurende een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
Collegevoorstel Principeakkoord CAO gemeenten 1 januari 2019 tot 1 januari 2021
De onderhandelaars van de VNG en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF
hebben een principeakkoord bereikt over de CAO Gemeenten. De CAO heeft een looptijd
van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 zodat er voldoende tijd is voor de doorvoering van de
WNRA en het uitwerken van gemaakte procesafspraken.
Collegevoorstellen beantwoording schriftelijke vragen:
 Fractie Zó! Zoetermeer over 'brandveiligheid hoogbouw'
 Fractie CDA over 'hoe houden we duurzaam wonen gezond'
 Fractie PVV over 'bewoners zwaar de dupe door potdichte woningen' Weghalen of
niet
 Fractie PvdA over Bestrating Voorhamstraat
 Fractie PvdA over 'geen kinderen inzetten door straatmuzikanten'
Collegevoorstel Behoud Kabelbaan Speeltuin de Spil Straspad
Tijdens de vergadering van 15 juli nam de gemeenteraad motie 1907-67: “Kabelbaan de Spil
moet blijven” aan. De motie draagt het college op: “het besluit tot het verwijderen van de
kabelbaan uit het Straspad te herzien en de kabelbaan onderdeel te laten blijven van de
speeltuin De Spil;eventuele overlast in de avonduren aan te pakken bijvoorbeeld door
het inzetten van gemeentelijke handhaving” Dit voorstel geeft opvolging aan deze motie.
Voorgesteld wordt de kabelbaan in speeltuin de Spil te behouden en beslispunten 2, 3 en 4
uit het besluit van 3 juni 2019 “voorstel na buurtbemiddeling Straspad” in te trekken. Ook
wordt voorgesteld in te zetten op de aanpak van eventuele overlast.

Collegevoorstel Evaluatie alcoholnuttigingsverboden 2019
Dit voorstel bevat de vierjaarlijkse evaluatie van alle alcoholnuttigingsverboden
die vanaf 17 september 2015 tot en met 17september 2019 van kracht zijn.
De belangrijkste conclusie is dat het verbod een bijdrage levert aan een veilige leefomgeving
en een probaat middel is om overlast te voorkomen. Voor drie locaties kan het
alcoholnuttigingsverbod worden beëindigd. Daar is geen overlast meer. Op grond van deze
evaluatie stelt vanaf heden (door een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Zoetermeer) de burgemeester de huidige alcoholnuttigingsverboden, op drie na, tot en met
17 september 2023 opnieuw vast. Datzelfde geldt ook voor alle schoolpleinen en alle
speelplaatsen.
Raadsvoorstel benoeming lid raad van toezicht Stichting OPOZ
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (Stichting OPOZ) stelt voor om
mevrouw C. Walther met terugwerkende kracht per 1 mei 2019 te benoemen als nieuw lid
van de raad van toezicht.
Raadsvoorstel Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Oosterheem
Zegwaartseweg Noord
Op 16 april 2019 heeft het college ingestemd met het concept ontwerp partiële herziening
bestemmingsplan Oosterheem/Zegwaartseweg-Noord. Op 20 mei 2019 is het raadsmemo
over het concept bestemmigsplan besproken in de commissie Stad. Dit heeft niet tot
aanpassingen geleid. Op 3 juni 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerp
bestemmingsplan.
Mededelingen en memo’s aan de raad
Raadsmemo Afdoening toezegging 164: Brief gemeente Heemstede
Raadsmemo Afdoening toezegging 92: Onderzoek maatschappelijke initiatieven

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

