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Perssamenvatting (hoofdlijnen) collegebesluiten 12 november 2019
Beantwoording schriftelijke vragen
Het college stelt de beantwoording vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
 Schriftelijke vragen fractie PVV over 'pepperspray en wapenstok voor
Zoetermeerse boa’s'.
 Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over 'kosteloze
betalingsherinnering bij gemeentelijke belastingen'.
 Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over 'acties verbetering
verstrekking hulpmiddelen'.
 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over
'vervolgvragen parkeerplaatsen Il Classico'.
Collegevoorstel Adviezen externe adviescommissie bomen
Het college besluit een aantal adviezen van de externe adviescommissie Bomen
over te nemen en vast te stellen en deze besluiten en de bijlagen ter informatie door
te sturen aan de gemeenteraad.
Collegevoorstel Bestuurlijke reactie rekenkamerbrief onderzoek
Toegankelijkheid
Het college besluit de bestuurlijke reactie op de rekenkamerbrief onderzoek
Toegankelijkheid vast te stellen en deze reactie per brief aan de
Rekenkamercommissie te verzenden.
Collegevoorstel Basisdocument Zoetermeer 2040
Het college besluit het rapport van Bureau Louter de “Staat van Zoetermeer eindrapportage” vast te stellen en de website basisdocument Zoetermeer 2040
openbaar te maken en de raad hierover te informeren middels het raadsmemo
Themabijeenkomst basisdocument Zoetermeer 2040 zodra de datum voor de
themabijeenkomst bekend is.
Raadsvoorstel Onderhandelingsresultaat opheffing GR DSW en inkoop
Werkbedrijf
Het college besluit voorlopig in te stemmen met het onderhandelresultaat transitie
DSW naar Werkbedrijf. En de raad voor te stellen om op grond van artikel 160 lid 2
Gemeentewet geen wensen en bedenkingen te hebben op het uitgangspunt ten
aanzien van gedeeld aandeelhouderschap voor het werkbedrijf, de concept statuten
en concept aandeelhoudersovereenkomst.
Raadsvoorstel Ontwerp liquidatieplan GR DSW Rijswijk e.o.
Het college besluit voorlopig, onder voorbehoud van besluitvorming in het AB DSW
op 14 november, in te stemmen met het Ontwerp liquidatieplan gemeenschappelijke

regeling DSW Rijswijk eo. En een conceptzienswijze op het Ontwerp liquidatieplan
gemeenschappelijke regeling DSW Rijswijk eo vast te stellen.
Raadsvoorstel Organisatie InrichtingsPlan Werkbedrijf
Het college besluit het ontwerp OIP Werkbedrijf vast te stellen en de raad voor
stellen om het benodigde projectbudget voor de implementatiefase vast te stellen.
Raadsvoorstel Ontwerp Organisatie en Inrichtingsplan Inkomen
Het college besluit het ontwerp OIP Inkomensvoorziening vast te stellen en advies
te vragen op het Ontwerp Organisatie- en inrichtingsplan Inkomensondersteuning
aan de Ondernemingsraad gemeente Zoetermeer en de adviesraad sociaal domein
Zoetermeer.
Raadsvoorstel Wmo beleidswijzigingen
Het college stelt de raad voor om de beleidswijzigingen ten gevolge van de
invoering van het abonnementstarief voor de Wmo vast te stellen.
Collegevoorstel Aandeelhoudersvergadering Dunea 21 november
Het college besluit, met betrekking tot de op de aandeelhoudersvergadering Dunea
aangeboden voorstellen, in te stemmen met de begroting 2020 en de
meerjarenbegroting 2020-24 en de tarievenregeling 2020.
Collegevoorstel aanwijzen actiegebied Oostergo
Het college besluit het gebied met de adressen Oostergo 2 t/m 16 en Oostergo 37
t/m 51 aan te wijzen als actiegebied als bedoeld in artikel 1:3 van de
Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019.
Collegevoorstel Bestedingsplan gemeentelijke subsidies 2020
Het college besluit het bestedingsplan van subsidies groter € 50.000,- voor het jaar
2020 vast te stellen, van de subsidieaanvragen groter € 50.000,- de aanvraag van
Storytellers niet te honoreren en de aangepaste subsidieplafonds voor de
kalenderjaarsubsidies 2020 voor de doelstellingen van de programma’s 1, 2 en 4
van de programmabegroting vast te stellen.
Collegevoorstel Convenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
2020-2021
Het college besluit met de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
en Wassenaar het Convenant regionale samenwerking Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang regio Den Haag 2020-2021 aan te gaan met als doel de
regionale uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te
regelen.
Raadsvoorstel Aanscherping checklist verbonden partijen afdoening motie
1901-01
Het college besluit de raad voor te stellen om de checklist verbonden partijen aan te

scherpen met de toevoeging, dat de wijze waarop de leden van alle deelnemende
raden inlichtingen/antwoorden wordt verstrekt, wordt geregeld.
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 presentatie schuldquote.
 Raadsmemo stand van zaken Eneco november 2019.
 Raadsmemo Gevolgen uitkomst kort geding inkoop jeugdhulp 2020-2024.
 Raadsmemo Visie en Schetsontwerp Warande Stadstuin.
 Raadsmemo afronding onderzoek grenscorrectie.

