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GEWIJZIGD Raadsvoorstel Beschikbaar stellen budget uitvoeringsstrategie programma Binnenstad voor
dejaren 2022en2023

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van21 december 2021

Besluit
1. lnvulling te geven aan de ambities die zijn opgenomen in de gebiedsvisie Binnenstad

door het beschikbaar stellen van de budgetten die nodig zijn voor de uitvoeringsstrategie
Binnenstad 2040.

2. Voor het uitwerken van het inhoudelijk programma, het opstellen van de businesscase
en voor het programma noodzakelijke onderzoeken een exploitatiebudget beschikbaar
te stellen van € 650.000 in2022 en € 478.000in2023.

3. Voor het doorlopen van de haalbaarheidsfase van de drie geprioriteerde deelgebieden
Denemarkenlaan e.o., Luxemburglaan e.o. en ZuidflanUNederlandlaan budget ter
beschikking te stellen van in totaal € 949.000 in 2022 en € 393.000 voor 2023,welk
budget als volgt is aan te merken:

o Exploitatie: gemeentelijk aandeel in de kosten ad. € 137.000 in 2022 en € 89.000 in
2023

o Exploitatie te verhalen kosten bijeigenaren ad. € 442.000in2022 en € 100.000in2023
o lnvestering: investeringsbudget ondezoek en ontwikkelkosten ter voorbereiding op een

project met grondexploitatie ad. € 370.000 in 2022 en € 204.000 in 2023
4. De onder 2 en met 3 genoemde kosten te dekken c.q. te verwerken door:

a. Een aanwending van middelen uit het Reserve lnvesteringsfonds (RlF) van
€ 787.000 voor 2Q22 en van € 567.000 voor 2023;

b. Dekking c.q. nog te vorderen door middelvan kostenverhaal een bedrag van
€. 442.000 voor 2022 en van € 100.000 voor 2023;

c. De kosten te verantwoorden als immateriële vaste activa, in afwachting van
inbreng als boekwaarde in een nieuwe grondexploitatie, een bedrag van
€ 370.000 in2O22 en € 204.000in2023.

5. De uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Over de onderdelen 2 tot en met 5 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat
het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de
bekendmaking daarvan. Tenzij over de overige onderdelen van dit besluit een inleidend vezoek
tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 31 januari 2022

deg f,

Blokland MCM drs. M.J. Bezuijen
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