EMBARGO TOT 30 OKTOBER 2019, 11.00 UUR

Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 29 oktober 2019
Beantwoording schriftelijke vragen
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
 Schriftelijke vragen fractie PVV over 'Huisvesting Haagse Daklozen'.
 Schriftelijke vragen fractie PVV over 'Veiligheid Zoetermeer onder vuur'.
 Schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over 'EBS-bussen onvoldoende
toegankelijk?'.
 Schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over 'ondertitelen raads- en
commissievergaderingen'.
 Schriftelijke vragen fractie LHN over 'Oplaadpaal en AED Oosterheem'.
 Schriftelijke vragen fractie LHN over 'externe inhuur'.
 Schriftelijke vragen fractie PVV over 'handen af van kindervriend Zwarte Piet'.
Collegevoorstel Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Het college besluit een vijftal mensen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar voor
de hondencontrole.
Collegevoorstel Gasten nieuwjaarsvoorstelling en -receptie 2020
Het college besluit in te stemmen met voorliggend programma voor de
nieuwjaarsvoorstelling en -receptie 2020 en in te stemmen met voorliggende
gastenlijst.
Collegevoorstel Vaststelling Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid
Zoetermeer 2019
Het college besluit de ‘Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019’ en
bijbehorende toelichting, overeenkomstig bijlagen 1 en 2 vast te stellen. En op grond
van artikel 2, lid 7 onder g van de Samenspraakverordening geen samenspraak te
verlenen omdat het belang van samenspraak niet opweegt tegen het belang van de
verantwoordelijkheid van het college voor het handhaven van de openbare orde en
veiligheid, i.c. de omgevingsveiligheid rondom bouwplaatsen.
Collegevoorstel Verlenging intentieovereenkomst project Engelandlaan 270
Het college besluit de intentieovereenkomst met Lac Plus Doux B.V. te Eindhoven
voor het project Engelandlaan 270 te verlengen met 6 maanden, ingaande op 1
november 2019 en eindigend op 1 mei 2020. En hiervoor € 20.000,- beschikbaar te
stellen vanuit beschikbaar gestelde middelen voor projecten via programma 7.
Raadsvoorstel Benoeming lid raad van toezicht Stichting SVOZ
Het college besluit de raad voor te stellen om de heer M. van Beek te benoemen als
nieuw lid van de raad van toezicht van de Stichting SVOZ met terugwerkende kracht
per 1 oktober 2019.

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Percentageregeling beeldende kunst in
de openbare ruimte
Het college besluit over de voorgestelde wijziging van de Verordening
Percentageregeling Beeldende Kunst in de openbare ruimte geen samenspraak toe
te passen, aangezien het een ondergeschikte herziening van een eerder
vastgesteld beleidsvoornemen betreft. En het college besluit de raad voor te stellen
om de Verordening Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte te
wijzigen.
Raadsvoorstel Reclamenota 2019
Het college besluit de raad voor te stellen om de Reclamenota 2019 vast te stellen.
Raadsvoorstel Wijziging regelgeving jeugdhulp
Het college besluit de nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2019 vast te
stellen en de raad voor te stellen om de verordening jeugdhulp gemeente
Zoetermeer 2015 te wijzigen.
Collegevoorstel Delen van informatie met toegangspartners jeugdhulp
Het college besluit om beperkt informatie over bestaande jeugdhulptrajecten van
jeugdigen, na akkoord van gezaghebbende, te delen met toegangspartners SMW,
POH-Jeugd en JGZ voor zover dat noodzakelijk is om een efficiënt en kwalitatief
verwijsproces in te richten. En een tool in gebruik te nemen om deze functionaliteit
geautomatiseerd en digitaal aan te bieden.
Collegevoorstel De Entree eindverslag samenspraak en afdoening motie 190206
Het college besluit om het inspiratieboek De Entree als eindverslag van de
samenspraak over het bestemmingsplan, de milieueffectenrapportage en het
beeldkwaliteitsplan voor De Entree vast te stellen.
Collegevoorstel Projectplan Stimuleren afvalscheiding
Het college besluit om de projectopdracht “Stimuleren afvalscheiding” vast te
stellen, de kosten van € 67.500 uit de voorbereidingsfase te dekken uit het
bestaande budget 2019 voor projecten afvalscheiding. En samenspraak toe te
passen in de vorm van een bewonerspeiling.
Raadsvoorstel Beschikbaar stellen budgetten Schaalsprong 2020 en 2021
Het college besluit de raad voor te stellen om voor het programma Entree
Zoetermeer voor 2020 € 1.170.000 en voor 2021 € 1.170.000 beschikbaar te stellen.
En voor het programma Binnenstad voor 2020 € 305.000 en voor 2021 € 305.000
beschikbaar te stellen.
Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer
2019 II
Het college besluit de raad voor te stellen om de Algemene plaatselijke verordening
Zoetermeer op een aantal punten te wijzigen.

Raadsvoorstel Bestuurlijke Boete Overlastfeiten Openbare Ruimte
Het college besluit de raad voor te stellen om de Algemene plaatselijke verordening
Zoetermeer te wijzigen
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 Afdoening motie 1511-53: levend bamboe bij toe- en afritten.
 Raadsmemo Afdoening toezegging 131 en verdaging motie 1907-28:
Technologische innovaties in de zorg.
 Raadsmemo Afdoening toezegging 172: overlast hangjongeren
Roxenissestraat.
 Raadsmemo Dynamische bestuursplanning - vierde kwartaal 2019.
 Raadsmemo Proefperiode Casa.
 Raadsmemo Verdaging toezegging 179: BAL VNG.
 Raadsmemo Verdaging toezegging 180: maaien wijkvisplekken.
 Raadsmemo Verdaging toezegging 181: ja-ja sticker.
 Raadsmemo Zoetermeer Eén Tegen Eenzaamheid.
 Raadsmemo Subsidie Storytellers.
 Raadsmemo uitspraak kort geding inzake inkoop jeugdhulp H-10.
 Raadsmemo Verdaging beantwoording schriftelijke vervolgvragen fractie Zó!
Zoetermeer over 'parkeerplaatsen Il Classico'.

