
 

 

Besluitenlijst B&W vergadering 19 november 2019 
 

 

Aanwezig: 

de voorzitter: Ch.B. Aptroot, burgemeester  

 
de wethouders: M.J. Rosier, mw. M.J.M. Van Driel, drs. ing. R.C. Paalvast, drs. J.W. 

Groeneveld, drs. I. ter Laak, drs. J. Iedema MBA 

 

de secretaris: B.J.D. Huykman 

 

mede aanwezig: mw. H. Klumpes, communicatie         

mw. drs. M. Rutters, verslaglegging 

 

 
 
01 

 

Terugblik op de maandagavond 

--- 
 
 

02 

 

Rondvraag / Rondje langs de velden 

 

• Ronde langs de portefeuilles 

--- 
 

• Geschenken en giften 

--- 

 

• Melding nevenfuncties 

--- 

 

• Buitenlandse reizen 

--- 

 
 

03 

 

Grote projecten 

--- 
 

04 

 

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 november 2019 

 
Het verslag is vastgesteld onder verwerking van wijzigingen. 
 
 

05 

 

Afsprakenlijst college 

 
Het college stelt de lijst vast. 
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06 

 

Vaststelling van de lijst met hamerstukken 

--- 

 
07 

 

Lijst met collegebesluiten welke genomen zijn op basis van 

spoedcirculatie in 46 van 2019 

 
Het college stelt de lijst vast. 
 
 

07.a Raadsvoorstel Ontwerp liquidatieplan GR DSW Rijswijk e.o. (0637525632) 

07.b Raadsvoorstel Organisatie InrichtingsPlan Werkbedrijf (0637522181) 

07.c Raadsmemo informatie pgb jeugd (0637532357) 

07.d 

 

Raadsmemo Voortgang samenspraak Cultuurvisie (0637533586) 

 
 

08 Beantwoording schriftelijke vragen 

08.a 

 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over 

'jeugdzorginstellingen winnen kort geding' (0637525394) 

 

Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 
PvdA over 'jeugdzorginstellingen winnen kort geding' d.d. 22 oktober 2019 vast 
te stellen en ter kennisname aan de raad te zenden. 
 
 

08.b 

 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over 'kerstverlichting 

Oosterheem' 

 
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 
VVD over 'kerstverlichting Oosterheem' d.d. 22 oktober 2019 vast te stellen en 
ter kennisname aan de raad te zenden. 
 
 

08.c 

 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zó! Zoetermeer over Buitenbad 

 

Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 
Zó! Zoetermeer over 'buitenbad' d.d. 24 oktober 2019 vast te stellen en na 
verwerking van wijzigingen ter kennisname aan de raad te zenden. 
 
 

08.d 

 

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie d.d. 28 oktober 2019 over 

de risico's van gebouwen met breedplaatvloeren (0637531853) 

 
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 
Zó! Zoetermeer over 'risico's van gebouwen met breedplaatvloeren' d.d. 28 
oktober 2019 vast te stellen en ter kennisname aan de raad te zenden. 
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09 

 

Raadsvoorstel vaststellen parkeerverordening 2020 (0637531111) 

 

Samenvatting: 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het vaststellen van de  
Parkeerverordening 2020, omdat de oude parkeerverordening aan  
vernieuwing toe is. De huidige Parkeerverordening is van 1994.   
Belangrijkste redenen om de Parkeerverordening te vernieuwen zijn:  
- De wijze waarop aan de belastingplicht voldaan kan worden is gewijzigd. 
Meer en meer wordt voor het betaald parkeren gebruik gemaakt van providers 
voor mobiel parkeren. Ook is de mogelijkheid om met muntgeld bij de 
parkeerapparatuur te betalen inmiddels verdwenen.  
-  Jurisprudentie heeft ervoor gezorgd dat op een aantal punten de 
Parkeerverordening 1994 geactualiseerd moet worden.   
- Er zijn twee typen parkeervergunningen formeel toegevoegd, naast een 
bewonersparkeervergunning en een bedrijfsparkeervergunning is het nu ook 
mogelijk om een deelautoparkeervergunning en een mantelzorgvergunning 
aan te vragen.  
-  Er zijn artikelen toegevoegd die het college de mogelijkheid bieden het aantal 
uit te geven vergunningen te reguleren. 
 
Het college besluit na verwerking van wijzigingen: 
1. Het raadsvoorstel vaststellen parkeerverordening 2020 voor besluitvorming 
voor te leggen aan de raad. 
 
De raad voor te stellen: 
1. De Parkeerverordening 2020 vast te stellen 
2. De Parkeerverordening 1994 in te trekken 
 
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij 
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt 
gedaan. 
 
 

10 

 

Raadsvoorstel Lokaal Sportakkoord (0637517399) 

 

Samenvatting: 
Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, 
Vereniging Sport en Gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een 
Nationaal Sportakkoord (2018-2021) gesloten met als hoofddoel zoveel 
mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Hierbij zijn zes 
deelambities geformuleerd waarop men de komende jaren voortgang wil 
boeken. Deze ambities zijn:  
1. Inclusief sporten & bewegen;  
2. Duurzame sportinfrastructuur;  
3. Vitale sport- en beweegaanbieders;  
4. Positieve sportcultuur;  
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen;  
6. Topsport die inspireert.  
Het Rijk stimuleert dat gemeenten lokale en/of regionale Sportakkoorden 
realiseren. In een Lokaal Sportakkoord maken geïnteresseerde lokale partijen 
(sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven) 
afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en 
bewegen binnen hun gemeente willen bereiken. De betrokken partijen 
beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid 
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voor de uitvoering. Een sportakkoord is dus geen nieuw sportbeleid maar een  
set afspraken voor nieuwe initiatieven of versterking van initiatieven rondom 
sport en bewegen. Hiermee kan een impuls gegeven worden aan het 
Zoetermeerse sportbeleid.  
Na het opstellen van een lokaal sportakkoord kan de gemeente namens de 
betrokken partijen twee jaar een uitvoeringsbudget ter hoogte van € 60.000 per 
jaar aanvragen. 
 
Het college besluit: 
1. budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten die worden 
opgenomen in het Zoetermeerse Lokaal Sportakkoord;  
2. hiervoor uitvoeringsbudget aan te vragen bij het Rijk van tweemaal € 60.000 
in 2020 en 2021;   
3. aanvullend het budget dat is gereserveerd voor de ´Sport als 
supporterregeling’ van € 55.000 per jaar in te zetten voor het Lokaal 
Sportakkoord; 
4. hiermee maximaal € 115.000  te reserveren voor het Lokaal Sportakkoord in 
de jaren 2020 en 2021 onder voorbehoud van de uitkering van het Rijk. 
 
De burgemeester besluit:  
1. op grond van de Gemeentewet 171 lid 2 volmacht te verlenen aan Ingeborg 
Ter Laak, wethouder Sport, om namens de gemeente Zoetermeer het Lokaal 
Sportakkoord te ondertekenen. 
 
De raad voor te stellen: 
1. budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten die worden 
opgenomen in het Zoetermeerse Lokaal Sportakkoord;  
2. hiervoor uitvoeringsbudget aan te vragen bij het Rijk van tweemaal € 60.000 
in 2020 en 2021;   
3. de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij 
over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt 
gedaan. 
 
 

11 

 

Collegevoorstel besluitvorming inzake BALV VNG klimaatakkoord 

(0637531606) 

 

Samenvatting: 
Op 29 november 2019 ligt in een bijzondere algemene ledenvergadering van 
de VNG (BALV) het klimaatakkoord ter instemming aan de gemeenten voor. 
De gemeenten zijn hierover per ledenbrief van 1 november 2019 geïnformeerd.  
Vooraf zijn op de buitengewone ALV van 30 november 2018 drie 
randvoorwaarden gesteld waar het klimaatakkoord aan zou moeten voldoen. 
1. Het gemeentelijk tempo is afhankelijk van de haalbaarheid en 
betaalbaarheid van de energietransitie voor de samenleving; 
2. De gemeenten hebben de juiste bevoegdheden nodig om de regierol te 
kunnen uitvoeren; 
3. Er is een vergoeding nodig voor de toegenomen uitvoeringslasten van de 
gemeente. 
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd. 
Het VNG bestuur is van oordeel dat dit ontwerp klimaatakkoord op de 
belangrijkste inhoudelijke gemeentelijke vraagstukken voldoet aan de drie 
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randvoorwaarden die de gemeenten hebben gesteld. De VNG vraagt nu aan 
de gemeenten om in te stemmen met het klimaatakkoord en in te stemmen met 
de inzet van de VNG voor het vervolgproces. Het klimaatakkoord is niet 
amendabel.  
Belangrijk stap na het klimaatakkoord wordt de beschikbaarheid van haalbare 
en betaalbare alternatieven voor aardgas voor alle inwoners en bedrijven. 
Gemeenten gaan geen besluit nemen over het verdwijnen van  
aardgasaansluitingen zonder haalbare en betaalbare alternatieven. Verder 
zullen de opgaven die in regionale en lokale plannen worden geformuleerd pas 
bindend zijn voor inwoners, bedrijven en overheden indien ze (na een integrale  
afweging) ook zijn opgenomen in de regionale en lokale omgevingsvisies 
(Zoetermeer 2040) en –plannen. 
 
Het college besluit na verwerking van wijzigingen: 
Conform het voorstel van de VNG, in te stemmen met: 
1.Het Klimaatakkoord (tijdens BALV niet amendeerbaar);  
2. De inzet van de VNG voor het vervolgproces: 
a. Vertaling van de uitkomsten van het artikel 2 onderzoek Financiële- 
verhoudingwet naar de uitvoeringslasten in toereikende financiële 
randvoorwaarden voor gemeenten; 
b. Voldoende borging van de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de 
samenleving op basis van onder meer het onderzoek naar de mate, spreiding 
en clustering van woonlastenneutraliteit bij verschillende woningtypen en 
warmteoplossingen; 
c. Goede afspraken over collectieve warmte, waarbij we waar zinvol komen tot 
nieuwe warmtesystemen, door o.a. het wegnemen van financiële 
belemmeringen waar gemeenten nu tegenaan lopen bij de aanleg van 
warmtenetten. 
De raad met bijgaand memo te informeren over dit besluit. 
 

 
12 

 

Collegevoorstel Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein 

(0637523491) 

 
Samenvatting: 
De Adviesraad sociaal domein heeft vacatures. Daarom is een wervings- en 
selectieprocedure voor nieuwe leden opgezet. De selectiecommissie 
Adviesraad sociaal domein draagt 2 kandidaten voor om te worden benoemd 
als lid van de Adviesraad sociaal domein. De kandidaten voldoen aan de 
vereisten gesteld in de Regeling Adviesraad sociaal domein Zoetermeer 2017. 
Voorgesteld wordt de voordracht over te nemen en de voorgedragen leden, 
conform de bovengenoemde Regeling, te benoemen voor een periode van 4 
jaar. 
 
Het college besluit het voorstel aan te houden en volgende week opnieuw te 
agenderen. 
 
 

13 

 

Collegevoorstel Samenspraak Zilverstraat Van der Valk 

 
Samenvatting: 
Met Van der Valk Zoetermeer B.V. is overeenstemming bereikt over de 
aankoop van een perceel grond aan de Zilverstraat t.b.v. de ontwikkeling en 
exploitatie van een hotel van circa 180 kamers met een restaurant, een casino, 
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congresfaciliteiten, wellness- en fitnesactiviteiten. Vooruitlopend op de 
realisatie van het hotel wordt door Van der Valk een tijdelijk casino 
gerealiseerd (exploitant Jack’s Casino). Van der Valk beoogt in november 2019 
de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor het tijdelijke casino; 
hiervoor dient samenspraak plaats te vinden. Om op korte termijn omliggende 
bedrijven en omwonenden te informeren en consulteren wordt het college 
gevraagd het samenspraakvoorstel vast te stellen. De samenspraak heeft 
betrekking op zowel de tijdelijke realisatie van het casino als de gehele 
hotelontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte. Het 
samenspraakniveau is informeren en consulteren met als doel het ophalen van 
kennis, wensen en informatie uit de omgeving. Daarnaast wordt de omgeving 
geïnformeerd over het plan en de voortgang. 
 
Het college besluit na verwerking van wijzigingen: 
1. Overeenkomstig bijgevoegd procesvoorstel de samenspraak voor het project 
nieuwbouw Van der Valk hotel Zoetermeer en tijdelijk casino locatie Zilverstraat 
vorm te geven; 
2. Vast te stellen als doel van de samenspraak: het bewerkstelligen van een 
goede inpassing van de openbare ruimte en te trachten de mogelijke overlast 
voor omwonenden tijdens en na de bouw zoveel mogelijk te beperken; 
3. Vast te stellen als niveau van de samenspraak: informeren en consulteren; 
4. Het raadsmemo ‘samenspraakvoorstel Zilverstraat Van der Valk’ vast te 
stellen en inclusief het procesvoorstel samenspraak nieuwbouw Van der Valk 
hotel Zoetermeer en tijdelijk casino locatie Zilverstraat ter kennisname naar de 
raad te sturen. 
 

 
14 

 

Collegevoorstel Samenspraakverslag doelgroepenverordening 

(0637525618) 

 
Samenvatting: 
Op 16 juli 2019 stelde het college het procesvoorstel samenspraak  
doelgroepenverordening vast. Op 10 en 24 september vonden er twee 
samenspraakbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten zijn bezocht door 
verschillende op de Zoetermeerse woningmarkt werkzame partijen, waaronder 
woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars en institutionele beleggers. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten wordt de samenspraak van de  
doelgroepenverordening afgesloten met een samenspraakverslag. Het college 
wordt voorgesteld om dit verslag vast te stellen. De belangrijkste conclusie is 
dat de gemeente de woningbouwproductie beter kan stimuleren door actief de 
samenwerking te zoeken met de hierboven genoemde partijen, in plaats van 
een doelgroepenverordening vast te stellen. 
 
Het college besluit na verwerking van wijzigingen: 
1. Het samenspraakverslag doelgroepenverordening vast te stellen. 
2. De mogelijkheid van een alternatieve strategie te onderzoeken. 
3. Indien nodig alsnog een doelgroepenverordening vast te stellen. 
4. Het raadsmemo Samenspraak doelgroepenverordening vast te stellen en ter 
kennisname naar de raad te sturen. 
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15 

 

Collegevoorstel Samenspraak 'Afvalbeleidsplan 2020 (0637525455) 

 
Het college besluit het voorstel aan te houden en na verwerking van 
wijzigingen volgende week opnieuw te agenderen. 
 
 

16 

 

Collegevoorstel Eindverslag samenspraak Aletta Jacobslaan - Hugo de 

Grootlaan (0637527969) 

 
Samenvatting: 
In de woningbouwagenda en de woningbouwprogrammering spreekt de 
gemeenteraad de ambitie uit om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 
woningen per jaar bij te bouwen. De raad heeft de Aletta Jacobslaan - Hugo de 
Grootlaan aangewezen als één van de twintig solitaire locaties, die binnen vijf 
jaar ontwikkeld moet worden tot woningbouw. De locatie is in eigendom van de 
gemeente. Het huidige bouwplan bestaat uit 166 woningen waarvan 116 huur- 
en koopappartementen en 50 eengezinswoningen en 50 1-gezins 
koopwoningen. Het project zit in de haalbaarheidsfase. Op 25 juni 2018 heeft 
het college ingestemd met het procesvoorstel samenspraak voor de 
woningbouwlocatie Aletta Jacobslaan - Hugo de Grootlaan. Onder regie van de 
gemeente is daarna een samenspraaktraject doorlopen op het niveau 
‘raadplegen’. Op 10 juli 2018 was de eerste samenspraakbijeenkomst voor 
omwonenden en andere betrokkenen in de vorm van een inloopbijeenkomst. 
Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst en de gesprekken op 23 oktober  
2018 is door de ontwikkelaar een aantal wijzigingen aangebracht in het plan. 
Op 12 september jl. zijn de plannen gepresenteerd tijdens de tweede en tevens 
laatste samenspraakbijeenkomst. Tijdens deze avond is onder meer 
ingezoomd op de wijzigingen die als gevolg van de samenspraak in de plannen 
zijn aangebracht. Hiermee is het samenspraaktraject voor dit project 
afgesloten. Het college wordt verzocht om het eindverslag samenspraak vast 
te stellen. 
 
Het college besluit: 
1. Het eindverslag samenspraak van de woningbouw aan de Aletta Jacobslaan 
- Hugo de Grootlaan vast te stellen. 
2. Het raadsmemo woningbouw Aletta Jacobslaan - Hugo de Grootlaan vast te 
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen. 
3. Het vastgestelde raadsmemo en het eindverslag samenspraak ter informatie 
op de website te publiceren. 
 
 

17 

 

Collegevoorstel Eindverslag samenspraak woningbouw Willem Dreeslaan 

(0637527364) 

 
Samenvatting: 
In de woningbouwagenda en de woningbouwprogrammering spreekt de 
gemeenteraad de ambitie uit om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 
woningen per jaar bij te bouwen. De raad heeft de Willem Dreeslaan - 
Stephensonstraat aangewezen als één van de twintig solitaire locaties, die 
binnen vijf jaar ontwikkeld moet worden tot woningbouw. De locatie is in 
eigendom van de gemeente. Het huidige bouwplan bestaat uit 49 
huurappartementen, 81 parkeerplaatsen en 150m2 aan commerciële ruimte. 
Het project zit in de haalbaarheidsfase. Op 27 november 2017 heeft de raad 
ingestemd met een procesvoorstel samenspraak voor deze locatie. Onder 
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regie van de gemeente is daarna een samenspraaktraject doorlopen op het 
niveau ‘raadplegen’. Op 17 mei 2018 was de eerste inloopavond voor 
omwonenden en andere betrokkenen. Op 13 september 2018 was een 
bijeenkomst voor vragenstellers van de Gouderakstraat en op 16 oktober 2019 
was de laatste samenspraakbijeenkomst met de omgeving.  
  
Hiermee is het samenspraaktraject voor dit project afgesloten. Het college 
wordt verzocht om het eindverslag samenspraak vast te stellen. 
 
Het college besluit: 
1. Het eindverslag samenspraak van de woningbouw aan de Willem Dreeslaan 
- Stephensonstraat vast te stellen. 
2. Het raadsmemo woningbouw Willem Dreeslaan - Stephensonstraat vast te 
stellen en ter kennisname naar de raad te sturen. 
3. Het vastgestelde raadsmemo en het eindverslag samenspraak ter informatie 
op de website te publiceren. 
 

 
18 Mededelingen en memo’s aan de raad 

18.a 

 

Raadsmemo Verdaging toezeggingen 155 en 168 horecamaatregelen 

(0637529688) 

 

Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te 
zenden naar de raad. 
 
 

18.b 

 

Raadsmemo Voortgang Proces verkenning gebiedsgerichte 

ondersteuning 

 

Het college stelt het memo vast en besluit het memo ter kennisname door te 
zenden naar de raad. 
 
 

19 Mededelingen en memo’s aan het college 

--- 
 

20 

 

Externe coördinatie 

--- 
 

21 

 

MRDH 

--- 

 
22 

 

Persuurtje 

--- 
 
 

23 Ter informatie 

23.a 

 

Raadsmemo afdoening toezegging informatie begrotingsbehandeling 

Ministerie VWS (0637532373) 

 

Het college neemt kennis van het memo. 
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24 

 

Uitnodigingenlijst 

 

• Uitnodigingenoverzicht college - besluitvormend 

--- 
 

• Uitnodigingenoverzicht college - totaallijst ter informatie 

--- 
 

• Uitnodigingenoverzicht college - samenspraakavonden 

--- 
 

 


