EMBARGO TOT 6 NOVEMBER 2019, 11.00 UUR
Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 5 november 2019
Beantwoording schriftelijke vragen
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
 GroenLinks over 'seksuele voorlichting op scholen'.
 PvdA over 'zekerheid voor marktkooplieden'.
 Van den Berg over 'mensenhandel''.
 GroenLinks en Van den Berg over 'opvang Zoetermeerse wilde dieren'.
Collegevoorstel Vaststellen Jaarverslag Stadsarchief 2018
Het college besluit het jaarverslag Stadsarchief 2018 over het beheer en de
openbaarstelling van de cultuurhistorische archieven vast te stellen.
Collegevoorstel Voornemen deelneming in Stichting Businesspark
Haaglanden
Het college besluit het voornemen uit te spreken tot deelneming van de gemeente
Zoetermeer in Stichting Businesspark Haaglanden en wethouder Iedema voor te
stellen om toe te treden tot het bestuur van Stichting Businesspark Haaglanden.
Raadsvoorstel Actualisatie Parkeerbeleid Zoetermeer 2019
Het college stelt de raad voor het geactualiseerde parkeerbeleid Zoetermeer vast te
stellen zoals vastgelegd in de Nota Parkeerbeleid Zoetermeer 2019 en de Nota
Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019.
Raadsvoorstel Organisatorische maatregelen wet verplichte ggz
Het college besluit het meldpunt Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg te
beleggen bij stichting Kwadraad te Gouda en het Mandaatbesluit Behandelen
Meldingen en Verkennend Onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
vast te stellen.
Raadsvoorstel Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau
H10
Het college besluit het ontwerpbesluit tot vierde wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10, per 1 april 2020
Gemeenschappelijk regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden geheten, vast te
stellen en de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen enkele
wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 vast te stellen.
Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening
Standplaatsen Zoetermeer
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aanpassingen in het
bestemmingsplan ‘Parapluherziening Standplaatsen Zoetermeer’, zoals
aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van aanpassingen
bestemmingsplan.

Collegevoorstel Kaderbrief 2021 gemeenschappelijke regelingen
Het college besluit in te stemmen met de kaderbrief begroting 2021 voor
gemeenschappelijke regelingen.
Collegevoorstel ondertekening Convenant Bemoeizorg en
Wijksignaleringsoverleg
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het Convenant Bemoeizorg
en Wijksignaleringsoverleg.
Collegevoorstel Ontheffingsbesluit fiscale geheimhoudingsplicht t.b.v. De
Entree
Het college besluit regeling ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht ten behoeve
van de uitwerking van de gebiedsexploitatie respectievelijk exploitatieplan en de
businesscase voor het programma Entreegebied te Zoetermeer vast te stellen.
Collegevoorstel Planuitwerkingskader Engelandlaan 140
Het college besluit in te stemmen met het planuitwerkingskader voor de ontwikkeling
van de Engelandlaan 140.
Collegevoorstel Regeling Reductie Energiegebruik
Het college besluit een aanvraag in te dienen voor de specifieke uitkering Regeling
Reductie Energiegebruik bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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 Collegereactie Managementletter 2019.
 Raadsmemo Openbare fietspaden in particulier eigendom.
 Raadsmemo stand van zaken Eneco oktober 2019.
 Raadsmemo Bestemmingsplannen Ontsluitingsweg Nutricia en Uitbreiding
Dorp.
 Raadsmemo Derde rapportage Schaalsprong.
 Raadsmemo afdoening toezegging 194: Fundering Kwik-Fit locatie

