Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 1 oktober 2019
Beantwoording schriftelijke vragen
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad:




Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over 'de Bleiswijkseweg'
Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over 'brievenbus
Vaartdreef'
Beantwoording schriftelijke vragen fractie PDvZ over 'AED-perikelen'

Collegevoorstel Afronding samenspraak Herinrichting Stadshart, onderdeel van
Upgrade Stadshart
De ambitie is om het Stadshart te ontwikkelen tot een bruisende binnenstad, een mix van
een modern en sfeervol stadscentrum en een comfortabel en toegankelijk winkelcentrum. De
ambities zijn in het Structuurplan Upgrade Stadshart beschreven, in het Beeldkwaliteitsplan
concreter gemaakt en in het Kaderplan Openbare Ruimte Upgrade Stadshart (KORUS)
gedetailleerd uitgewerkt. Na vaststelling van de uitgangspunten in het Beeldkwaliteitsplan en
het KORUS is in samenspraak het Schetsontwerp en het Voorlopig Ontwerp voor de
Herinrichting Stadshart uitgewerkt. Om het Voorlopig Ontwerp uit te werken tot een
Definitief Ontwerp wordt voorgestel om het Voorlopig Ontwerp Herinrichting Stadshart en het
samenspraakverslag Herinrichting Stadshart vast te stellen.
Collegevoorstel Besluit op bezwaar samenspraakbesluit Zegwaartseweg 144a
Het bestemmingsplan Zegwaartseweg 144a herstelt de bouwmogelijkheid die in het
verleden voor dit perceel bestond en legt dit weer planologisch vast. Voor dit deel van het
perceel bestond namelijk onder het oude bestemmingsplan ‘Zegwaartseweg Noord’ de
mogelijkheid om een extra woning te bouwen. Deze bouwmogelijkheid is in het huidige
bestemmingsplan ‘Oosterheem / Zegwaartseweg-Noord’ niet overgenomen. Door de
gemeente is aan de eigenaar toegezegd om deze bouwmogelijkheid weer te herstellen door
middel van een nieuw bestemmingsplan. Voorgesteld wordt het advies van de Commissie
Bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten.
Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan Zegwaartseweg 144a
Op 16 april 2019 heeft het college ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan
Zegwaartseweg 144a. Verder heeft het college een aantal gebruikelijke
voorbereidingsbesluiten genomen. Na de besluitvorming is het
voorontwerpbestemmingsplan aan de medeoverheden gestuurd voor vooroverleg. Ook is
het voorontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad gestuurd om aandachtspunten mee
te geven. Het vooroverleg met de medeoverheden heeft geen reacties opgeleverd die
hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ook de aandachtspunten die door
de raad zijn ingediend hebben niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Wel zijn er
ambtelijk nog kleine wijzigingen doorgevoerd. Het college wordt voorgesteld om in te
stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en dit zes weken ter inzage te leggen voor
zienswijzen.

Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding memo HMC sept. 2019
Het college besluit geheimhouding op te leggen op het memo stand van zaken HMC sept.
2019 vanaf 8 oktober 2019 voor onbepaalde tijd
Memo’s aan de raad
Het college stelt de memo’s vast en stuurt deze na verwerking van eventuele wijzigingen ter
kennisname aan de raad.
 Raadsmemo Intrekking verkeersbesluit maximum parkeerduur van drie uur op
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
 Raadsmemo Planning besluitvorming bestuurlijke opdracht ontwikkeling Bleizo-west
 Raadsmemo Proces implementatie Omgevingswet
 Raadsmemo Vaststellingsovereenkomst en afwikkeling kortgeding procedure SLW

