Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 8 oktober 2019
Beantwoording schriftelijke vragen
 Zó! Zoetermeer over ‘Brandveiligheid Hoogbouw vervolgvragen
 Zó! Zoetermeer en GroenLinks over 'problematiek VTH'
Collegevoorstel aanwijzen vervangend lid algemeen bestuur GR Schadeschap
HSL-Zuid
Het college heeft besloten om wethouder Iedema aan te wijzen als plaatsvervangend lid
dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid,
A16 en A4. Wethouder Rosier neemt als aangewezen lid plaats in het algemeen bestuur van
de GR.
Collegevoorstel overeenkomst waterschappen
Het college heeft besloten om voor het dagelijks- en groot onderhoud van de watergangen
samenwerkingsovereenkomsten te herzien met de Hoogheemraadschappen van Rijnland
(HHR) en van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Met hen worden nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Herziening vindt plaats over de kostenverdeling;
opheffen depots; afstemming gezamenlijke werkzaamheden en rollen, taken en
verantwoordelijkheden van beide partijen voor het dagelijks- en groot watergangonderhoud.
Collegevoorstel bestuurlijke reactie onderzoek Rekenkamercommissie onafhankelijke
cliëntondersteuning
Het college heeft besloten om de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport
‘Onafhankelijke Cliëntondersteuning’ vast te stellen. Het beeld van het college wordt
bevestigt dat onafhankelijke cliëntondersteuning in de huidige vorm voldoet.
Collegevoorstel eén zorgverzekeraar voor de collectieve zorgverzekering voor de
minima vanaf 2020
Het college heeft besloten om vanaf 2020 één zorgverzekeraar in plaats van twee
zorgverzekeraars te contracteren voor het leveren van de collectieve zorgverzekering voor
de minima teneinde meer maatwerk te kunnen realiseren voor onze inwoners.
Menzis N.V. wordt gecontracteerd voor de collectieve zorgverzekering voor de minima vanaf
2020 met de mogelijkheid van vier keer een jaar verlengen.
Collegevoorstel subsidieregeling vrijwilligersondersteuning
Het college heeft besloten de subsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer 2020’
vast te stellen. Subsidie kan worden verleend voor:
 Alle activiteiten, producten, diensten en trainingen aan vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan innovatie en/of verbetering van het
functioneren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, daaronder begrepen:
o het werven, binden en behouden van vrijwilligers;
o het bevorderen van de mobiliteit van vrijwilligers tussen vrijwilligersfuncties en
vrijwilligersorganisaties.
Tijdens de raadsvergadering van 18 februari jl. heeft de raad besloten om
vrijwilligersondersteuning op een nieuwe manier vorm te geven. Dit collegebesluit is hier een
gevolg van.

Raadsvoorstel uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 jaarschijven
2019 en 2020
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de jaarschijf 2019 van het
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 vast te stellen, bestaande uit de
projecten:
a) Aanbrengen fietssuggestiestroken op de Voorweg
b) Maatregelen kruising Eerste Stationsstraat/Karel Doormanlaan
c) Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgevingen fase 1
d) Metropolitane fietsroute (ontsluiting Nutricia)
e) Verhogen fiets- en voetgangersoversteken rotonde Edisonstraat/ Franklinstraat
f) Korte termijn aanpassingen fietspad Van Tuyllpark
Voor de jaarschijf 2020 van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030
wordt de raad voorgesteld om de volgende projecten vast te stellen:
g) Metropolitane fietsroute Bleiswijkseweg tussen Binnenweg en Industrieweg.
h) Maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid.
i) Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgevingen fase 2 .
j) Verhogen fiets- en voetgangersoversteken rotonde Meerzichtlaan/Bredewater
Op 27 november 2017 heeft de raad de Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 vastgesteld.
Bijgaand uitvoeringsprogramma is de uitwerking hiervan.
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 Aankondiging actualisatie bodembeleid Zoetermeer.
 Raadsmemo Afdoening Motie 1907-27: Wapens inleveren.
 Raadsmemo kort geding jeugdhulpaanbieders.
 Raadsmemo Stand van zaken SilverDome 4 oktober 2019.
 Raadsmemo Afdoening toezegging 24: verminderen administratieve lastendruk.
 Raadsmemo Klanttevredenheidsonderzoek sportaccommodaties en ontmoetingsruimtes.
 Raadsmemo naar aanleiding van informatiebrief raden GR GGD en VTH.

