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I

a

Vaststelling van het conceptverslag van 2 december 2008
Besluit:
Gewijzigd
Nadere afspraak:
Wijziging: de Nieuwjaarsreceptie vindt voortaan standaard plaats op 2 januari.

III

Hamerstukkenlijst

1
2
3
4
5
6
7
8

Aan de orde zijn:
Concept-raadsvoorstel over wijziging Verordening Marktgelden 2008
Concept-voorstel tot wijziging raadsvoorstel over Welzijn in de Wijk
Concept-brief weth. WVE aan de voorzitter van de Cie. MO over
voortgangsbericht voorzieningen gehandicapten en taxibus
Concept-besluit van het college over vaststellen Regeling gecombineerde
aanslag en automatische incasso 2009
Concept-besluit van het college over vaststellen uitvoeringsregeling
rioolheffing 2009
Concept-besluit van het college over vaststellen beleidsregels voor
het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2009
Concept-raadsmededeling over de begroting 2009 Stichting VO
Haaglanden
Concept-besluit van het college over de vaststelling normbedragen
Regeling voor individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

BGB/2008.16
BOW/2008.614
BSW/2008.713
BGB/2008.28
BGB/2008.26
BGB/2008.27
BOW/2008.1056
BSW/2008.746

Besluit:
Conform

A:

STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD

A1

Concept-raadsvoorstel over ADO Den Haag
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, f en g
WOB

BSD/2008.5137

Besluit
Na aanpassing akkoord

A2

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de
heer Tymen Colijn en mevrouw Willemijne Moes over verkoop
Straatnieuws

BSW/2008.831

Samenvatting
Op eigen terrein van de Albert Heijn mag het "Straatnieuws" niet meer worden verkocht.
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Het college is niet bekend met het beleid, dat Albert Heijn verkopers van Straatnieuws
wegstuurt. Het college is van mening dat het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente
Den Haag is om over het nieuwe beleid met Albert Heijn in gesprek te gaan, maar de
verantwoordelijkheid van de Stichting Haags Straatnieuws.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording
Besluit
Conform

A3

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
G.H.M. Wijsmuller over de beschadiging van een auto van een
wethouder

BSD/2008.212/
4780

Samenvatting
Het raadslid Wijsmuller heeft op 10 november 2008 vragen gesteld over de beschadiging van
de auto van wethouder Huffnagel en het fietsgebruik van de wethouders Huffnagel en Norder.
Het College antwoord het raadslid Wijsmuller dat de beschadiging van de privéauto van
wethouder Huffnagel plaats heeft gevonden in het vergunninggebied 'Lange Voorhout'. Voor
het gebruik van de parkeergarage onder het Stadhuis gelden voor privéauto’s van wethouders
dezelfde regels voor bewoners, ondernemers en toeristen. Het College antwoord het raadslid
Wijsmuller eveneens dat zij geen voortgangsrapportage over het fietsgebruik van Collegeleden
zal gaan bijhouden.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording
Besluit
Na aanpassing akkoord

A4

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
K. Baart over parkeren op het Lange Voorhout

DSB/2008.934

Samenvatting
In zijn brief van 23 september 2008 stelt raadslid Baart 3 vragen over parkeren op het Lange
Voorhout. Het college geeft in de beantwoording aan hoeveel woningen,
bewonersparkeervergunningen en priveparkeerplaatsen er geregistreerd zijn op het Lange
Voorhout. Het college overweegt geen nieuwe uitwijkregeling parkeren na voltooiing van de
herinrichting van het Lange Voorhout.
Voorstel
In te stemmen met de beantwoording
Besluit
Conform

A5

Vervallen
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A6

Concept-brief weth. BW aan de voorzitter van de Cie. SRO over
studenten- en starterswoningen Waldorpstraat

DSO/2008.3883

Samenvatting
In de 'Gebiedsvisie Hollands Spoor e.o.' is in de strook aan de Laakzijde van Station HS de
ontwikkeling opgenomen van studenten- en starterswoningen door NS Poort in de vorm van
twee woontorens. In de gebiedsvisie is een maximale bouwhoogte van 60 meter opgenomen.
NS Poort heeft verzocht de bouwhoogte op te hogen naar 70 meter.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief
Besluit
Conform

A7

a

Concept-raadsvoorstel over het voorbereidingsbesluit
Bestemmingsplan Woonwagenlocaties
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b en g WOB

DSO/2008.4236

Besluit
Conform

b

Concept-brief weth. BW aan de voorzitter van de Cie. SRO over
aanvulling Bestemmingsplan Woonwagenlocaties
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b en g WOB

DSO/2008.4318

Besluit
Conform

A8

Concept-brief weth. BW aan de voorzitter van de
Rekeningencommissie over de 10e voortgangsrapportage programma
‘DOEN’

DSO/2008.4210

Samenvatting
Dit is de 10e voortgangsrapportage programma ‘DOEN’. Deze rapportage bevat een nadere
toelichting op de uitkomsten van het onderzoek van de GAD zoals de wethouder BW die in de
extra voortgangsrapportage van november heeft gemeld. Ook wordt, naar aanleiding van een
schriftelijk verzoek van de RC, ingegaan op de problemen en maatregelen HOB, de facturen in
omloop en de doelstelling accountantsverklaring 2008. Daarnaast bevat deze rapportage de
uitkomsten van de 30-9 afsluiting.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief en de voortgangsrapportage 'DOEN'.
Besluit
Conform
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B:

B1

STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE

a

Concept-brief van het college over beantwoording advies Advies
Platform Scheveningen betreffende Nota van Uitgangspunten
Verhulstplein
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

DSO/2008.2989

Besluit
Aanhouden

b

Concept-besluit van het college over Nota van Uitgangspunten
Verhulstplein
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSO/2008.3035

Besluit
Aanhouden

B2

a

Concept-raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Internationale Zone

DSO/2008.2979

Besluit
Aanhouden

b

Concept-brief van het college over Nota van Uitgangspunten
Internationale Zone, reactie op gevraagd advies met betrekking tot
Advies Platform Scheveningen
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

DSO/2008.2978

Besluit
Aanhouden

c

Concept-brief van het college over de Nota van Uitgangspunten
Internationale Zone, reactie op Advies Stichting Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

DSO/2008.3256

Besluit
Aanhouden

d

Concept-brief van het college over de Nota van Uitgangspunten
Internationale Zone, reactie op Advies Vereniging Vrienden van Den
Haag
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

DSO/2008.3257

Besluit
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Aanhouden

B3

a

Nota weth. BW over toelichting bij discussienota masterplan
Scheveningen-kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSO/2008.3540

Besluit
Na aanpassing akkoord

b

Concept-besluit van het college over discussienota Scheveningen-kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b WOB

DSO/2008.3937

Besluit
Na aanpassing akkoord

c

Concept-brief weth. BW aan de voorzitter van de Cie. SRO over
discussienota Scheveningen-kust

DSO/2008.3938

Samenvatting
Op 9 december heeft het college ingestemd met de discussienota Scheveningen-kust +
bijbehorende kaart + achterliggende voorstudies Bad, Dorp, Havenkwartier Noord en Verkeer
& Ruimte. Het college geeft de discussienota Scheveningen-kust vrij voor de samenspraak, die
kort na het collegebesluit start.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief
Besluit
Na aanpassing akkoord

d

Concept-raadsmededeling over afdoening motie inzake bebouwing
Kurhausplein

DSO/2008.3632

Samenvatting
Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten masterplan Scheveningen-kust door de
gemeenteraad op 14 februari 2008 is een motie aangenomen inzake onderzoek naar sloop van
bebouwing op het Kurhausplein (motie rv17.2008.2, RIS52542-21 feb 08).
Nu de discussienota voor het masterplan gereed is, is het mogelijk om gefundeerd in
beantwoording van de motie te voorzien.
Voorstel
In te stemmen met de concept-raadsmededeling
Besluit
Na aanpassing akkoord
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e

Concept-brief van het college over adviesaanvraag APS discussienota
Scheveningen-kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

DSO/2008.3608

Besluit
Na aanpassing akkoord

f

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
W.J. Pijl over Palacecomplex Scheveningen

DSO/2008.3984

Samenvatting
Door de fractie van CU/SGP zijn vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie in het AD
Haagsche Courant dd. 7 november jl. over het Palacecomplex. Bijgaand de concept
beantwoording van deze vragen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording
Besluit
Na aanpassing akkoord

g

Concept-beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer
B.C. de Liefde over Palacecomplex Scheveningen

DSO/2008.3985

Samenvatting
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie van berichten in
de media over mogelijke sloop van het Palacecomplex in Scheveningen.
Voorstel
In te stemmen met de concept-beantwoording
Besluit
Na aanpassing akkoord

B4

Concept-brief van het college over verslag bijeenkomst kwaliteit
inspraak en samenspraak op 13 november 2008
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

BSD/2008.5110

Besluit
Conform

B5

a

Nota weth. SWE over accountmanagement en acquisitie van bedrijven
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b en g
WOB

DSO/2008.4112

Besluit
Conform
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b

Concept-raadsmededeling over accountmanagement en acquisitie van
bedrijven

DSO/2008.4113

Samenvatting
Hiermee informeert het college de raad over de versterking van het beleid gericht op het
behoud en de acquisitie van bedrijven. Aan de raad wordt meegedeeld hoe de gemeente Den
Haag via accountmanagement en gerichte acquisitie individuele bedrijven kan bewegen in Den
Haag te blijven of zich in Den Haag te vestigen. Daartoe wordt eerst ingegaan op de bestaande
organisatie en inzet op het gebied van accountmanagement en acquisitie.
De nota eindigt met een aantal voorstellen ter intensivering van het beleid, waaronder een
versterkte inzet op businessmarketing.
Voorstel
In te stemmen met de concept-raadsmededeling
Besluit
Na aanpassing akkoord

B6

a

Nota weth. BW over vaststelling canonpercentage voor het jaar 2009,
alsmede de jaarlijks verschuldigde beheerkosten, de afkoopsom
beheerkosten en de bijdrage in de kosten bij splitsing van
erfpachtrechten en de conversiekosten van erfpacht naar eigendom

DSO/2008.4021

Samenvatting
De jaarlijkse verplichting tot vaststelling van het canonpercentage en de beheerkosten
geschiedt conform de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der
gemeente 's-Gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (hierna: AB 1986
herz. 1993/2008).
De vaststelling van de bijdrage in de kosten inzake de splitsing in appartementsrechten is
gebaseerd op een raadsbesluit van 18 december 1972, nummer 619. Het gaat bij deze besluiten
om bij burgemeester en wethouders ressorterende bevoegdheden die niet aan de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling zijn gemandateerd. De beheer- en splitsingskosten worden jaarlijks
aangepast aan de hand van de CBS cijfers voor de Consumentenprijsindex, alle huishoudens.
Deze cijfers geven de inflatieontwikkeling weer en daar zijn voornoemde kosten aan
gerelateerd. De vaststelling van de bijdrage in de extra kosten voor afhandeling die het
Erfpachtbedrijf moet maken voor de conversie van erfpacht naar eigendom is gebaseerd op een
raadsbesluit van 14 februari 2008, nummer 19. Het gaat bij deze besluiten om de bij
burgemeester en wethouders ressorterende bevoegdheden die niet aan de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling zijn gemandateerd.
Voorstel
Kennis te nemen van de nota
Besluit
Conform

b

Concept-besluit van het college over vaststelling canonpercentage voor
het jaar 2009, alsmede de jaarlijks verschuldigde beheerkosten,

DSO/2008.4020
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de afkoopsom beheerkosten en de bijdrage in de kosten bij splitsing
van erfpachtrechten en de conversiekosten van erfpacht naar
eigendom
Samenvatting
De jaarlijkse verplichting tot vaststelling van het canonpercentage en de beheerkosten
geschiedt conform de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden
der gemeente 's-Gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (hierna: AB 1986
herz. 1993/2008).
De vaststelling van de bijdrage in de kosten inzake de splitsing in appartementsrechten is
gebaseerd op een raadsbesluit van 18 december 1972, nummer 619. Het gaat bij deze besluiten
om de bij burgemeester en wethouders ressorterende bevoegdheden
die niet aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling zijn gemandateerd.
De beheer- en splitsingskosten worden jaarlijks aangepast aan de hand van de
CBS cijfers voor de Consumentenprijsindex, alle huishoudens. Deze cijfers geven
de inflatieontwikkeling weer en daar zijn voornoemde kosten aan gerelateerd.
De vaststelling van de bijdrage in de extra kosten voor afhandeling die het Erfpachtbedrijf
moet maken voor de conversie van erfpacht naar eigendom is gebaseerd op een raadsbesluit
van 14 februari 2008, nummer 19. Het gaat bij deze besluiten om de bij burgemeester en
wethouders ressorterende bevoegdheden die niet aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling zijn
gemandateerd.
Voorstel
1. het canonpercentage voor het jaar 2009 vast te stellen op vijf en twee/tiende (5.2%).
2. het in artikel 8 lid 1 bedoelde bedrag aan jaarlijks verschuldigde beheerkosten voor het
jaar 2009 vast te stellen op € 22,50.
3. het in artikel 9 lid 1 bedoelde bedrag van de afkoopsom beheerkosten voor het jaar
2009 vast te stellen op € 191,00.
4. de bijdrage in de kosten die voortvloeien uit splitsing in appartementsrechten van
gebouwen op gemeentelijke erfpachtgrond respectievelijk splitsing in
afzonderlijke rechten van erfpacht, ondersplitsing en wijziging splitsing van rechten van
erfpacht, voor het jaar 2009 vast te stellen op € 126,00.
5. de bijdrage in de extra kosten voor afhandeling die het Erfpachtbedrijf moet maken
voor de conversie van erfpacht naar eigendom, voor het jaar 2009 vast te stellen op
respectievelijk:
a. bij gelijktijdige heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht met afkoop van de
canonverplichting op € 150,00.
b. bij gelijktijdige omzetting van de erfpachtvoorwaarden 1977 met afkoop van de
canonverplichting op € 400,00.
c. bij een reeds eeuwigdurend recht van erfpacht op € 600,00.
6. de onder 1, 2, 3, 4 en 5 bedoelde besluiten openbaar te maken.
Besluit
Conform

B7

a

Concept-besluit van het college over aanwijzing diensten van
algemeen economisch belang

BOW/2008.1141

8

Concept-Openbaar 09-12-2008
Samenvatting
In Den Haag is nog geen volwaardige turnvoorziening beschikbaar. Op initiatief van de
gemeenteraad heeft in 2006 een onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een
turnhal in Den Haag. De conclusie van dit onderzoek luidt dat er voldoende draagvlak bestaat
voor een goede exploitatie van een turnhal. Er bestaat een exploitatietekort bij de realisatie van
de turnhal aan de Groen van Prinstererlaan.
Voorstel
De realisatie van een goede sportaccommodatie, -in dit kader de financiële bijdrage om het
exploitatietekort voor de realisatie van een tijdelijke turnhal aan te vullen-, aan te merken als
een dienst van algemeen economisch belang.
Besluit
Conform

b

Concept-brief weth. OJS aan de voorzitter van de Cie. JB over
een tijdelijke turnhal

BOW/2008.1093

Samenvatting
In Den Haag is nog geen volwaardige turnvoorziening beschikbaar. Op initiatief van de
gemeenteraad heeft in 2006 een onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een
turnhal in Den Haag. De conclusie van dit onderzoek luidt dat er voldoende draagvlak bestaat
voor een goede exploitatie van een turnhal. Deze optie is vervolgens opgenomen in het
wensenpakket van de Topsport-Onderwijscluster in het Zuiderpark. Omdat de oplevering van
de accommodatie in het Zuiderpark nog enige tijd zal duren hebben de gezamenlijke
turnverenigingen het initiatief genomen om woningbouwcorporatie Staedion te interesseren in
de participatie van de bouw van een tijdelijke turnhal. Staedion is hiertoe bereid en heeft de
ontwikkeling van een dergelijke hal opgestart. Tevens is Staedion bereid een financiële
bijdrage van € 150.000,= te verlenen. De gezamenlijke turnverenigingen huren de hal
rechtstreeks van Staedion en nemen de exploitatie zelf ter hand. De gemeente neemt de
onrendabele top van de investering voor zijn rekening.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief
Besluit
Conform

B8

Concept-brief van weth. OJS met een reactie op de brief van
Sportclub Leidschenveen
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub f WOB

BSD/2008.5082

Besluit
Conform
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B9

Concept-besluit van het college over convenanten en
uitvoeringsovereenkomst Kansen voor West, vaststellen reglement van
orde en benoemen leden ‘Stuurgroep Kansen voor Den Haag’ en
cofinanciering t.b.v. Technische Bijstand Kansen voor West

DSO/2008.4135

Samenvatting
Den Haag is, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en de provincies ZuidHolland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, begunstigde in het EFRO-programma Kansen
voor West. Den Haag heeft van de Europese Commissie een bedrag van € 35.947.000,00
toegekend gekregen om de economie te versterken. Hiermee is het programma Kansen voor
West de opvolger van het D2-programma “Den Haag Centrum Zuid”.Aan dit besluit is een
aantal eerdere collegebesluiten vooraf gegaan. In 2006 heeft Den Haag samen met de andere
hier boven genoemde overheden een plan geschreven op basis waarvan Europa de subsidie
beschikbaar heeft gesteld. Vervolgens is een budgetverdeling gemaakt over de vier steden en
vier provincies en is het Kansen voor West-plan ook inhoudelijk uitgewerkt voor Den Haag in
de vorm van een eerste groslijst van projectideeën. Verder is de Haagse uitvoeringsorganisatie
vormgegeven en de noodzakelijke cofinanciering beschikbaar gemaakt. De laatste stap voordat
het subsidieprogramma Kansen voor West operationeel wordt is het maken van afspraken over
de uitvoering. Sinds de eerste ronde besluitvorming is een aantal essentiële zaken verder
uitgewerkt. Het nu ter besluitvorming door het college voorliggende pakket bestaat uit:
- Uitvoeringsconvenant tussen de vier steden en de vier provincies en het uitvoeringsconvenant
tussen de vier steden;
- Benoemen van de stedelijke stuurgroep en het vaststellen van het reglement van orde van de
stedelijke stuurgroep Kansen voor Den Haag;
- Beschikbaar maken van het benodigde budget voor technische bijstand.
Daarnaast heeft de Management-autoriteit Kansen voor West de'Globale subsidie' voor het G4programmadeel van Den Haag beschikt. Voor akkoord met de subisidievoorwaarden dient de
uitvoeringsovereenkomst ondertekend te worden geretourneerd.
Voorstel
I
In te stemmen met teksten van de convenanten ‘Kansen voor West Algemeen WestRegio Programmadeel’ en ‘Kansen voor West De G4-programmadelen’ en de
Uitvoeringsovereenkomst ‘Globale subsidie Kansen voor West‘ ;
II
De wethouder SWE te machtigen de uitvoeringsovereenkomst ‘Globale subsidie Kansen
voor West’ namens het college te ondertekenen;
III
De in de toelichting bij dit besluit genoemde personen te benoemen als lid van de
stedelijke Stuurgroep ‘Kansen voor Den Haag’, voor de looptijd van dit programma of tot het
college anders besluit;
IV
Vaststellen van het bijgevoegde reglement van orde van de stedelijke stuurgroep
‘Kansen voor Den Haag’.
V
Vanuit het cofinancieringsfonds een bedrag van € 1.000.000,00 beschikbaar te stellen
ter dekking van de noodzakelijke cofinanciering voor de technische bijstand.

Besluit
Conform
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B10

a

Concept-besluit van het college over Bestuursconvenant Nieuwe
Driemanspolder

DSO/2008.3710

Samenvatting
In het kader van het waterbergingsproject De Nieuwe Driemanspolder worden een aantal
aaneengesloten buitengebieden in de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en LeidschendamVoorburg heringericht. Dit project past in de Groenblauwe Slinger dat door de Provincie ZuidHolland is aangewezen in haar Structuurvisie voorheen Streekplan. In D en Haag is het gebied
met en tussen de A12, Hofpleinspoorlijn, de spoorlijn naar Utrecht en het noordelijk deel van
de Roeleveenseweg in de herinrichting betrokken. Dat geldt ook voor de smalle strook langs de
Zoetermeerse Rijweg. De landerijen in het Haagse gebied worden voor natuurontwikkeling
aangewend.
Het project heeft tot doel het gebied geschikt te maken voor recreatie, natuur en waterberging.
Gezien de ligging is het gebied bij uitstek geschikt om vanuit de stad te recreëren en zal
daarmee onderdeel gaan vormen voor het programma Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Het sluit
aan bij de verdichtingstrategie waarbij open landschap gespaard wordt.
Om dit te bereiken werken de Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen Rijnland en
Delfland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag samen aan een
plan waarbij het gebied wordt getransformeerd van agrarisch gebied naar een gebied met
natuur- en recreatiefuncties, gecombineerd met grootschalige waterberging.
Het Plangebied bestaat uit de Nieuwe Driemanspolder, de polder Roeleveen en een gedeelte
van de polder Potteveen en is gelegen ten oosten van de snelweg A4, ten noorden van de
snelweg A12 en ten westen van de gemeente Zoetermeer.
Het doel van dit Convenant is het vastleggen van de afspraken ter zake van de verdere
planontwikkeling en uitvoering van het Project Nieuwe Driemanspolder.
Voorstel
In te stemmen het aangaan van het Bestuursconvenant Nieuwe Driemanspolder.
Besluit
Conform

b

Concept-brief van weth. BW aan de voorzitter van de Cie. SRO over
Bestuursconvenant Nieuwe Driemanspolder

DSO/2008.4041

Samenvatting
Op 25 november 2008 heeft het college ingestemd met het voorstel tot het aangaan van de
Bestuursconvenant Nieuwe Driemanspolder. Dit convenant zal mede worden ondertekend door
de Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland en de gemeente
Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en vindt plaats op 18 december 2008.
Voorstel
In te stemmen met de concept-brief
Besluit
Conform
B11

Concept-besluit van het college over Convenant samenwerking
instellingen voor kinderopvang, basisschoolbesturen en de gemeente
Den Haag

BOW/2008.1004
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Samenvatting
In het convenant onderschrijven de Haagse instellingen voor kinderopvang, de Haagse
basisschoolbesturen en de gemeente Den Haag gezamenlijk dat onderwijs en kinderopvang
intensief met elkaar moeten samenwerken om voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende
ontwikkelingslijnen te realiseren vanuit opvang en onderwijs. Op 11 december 2008 wordt het
convenant ondertekend.
Voorstel
1.
In te stemmen met het convenant samenwerking instellingen voor kinderopvang,
basisschoolbesturen en de gemeente Den Haag
2.
De wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport éénmalig machtigen tot
ondertekening van het convenant.
Besluit
Na aanpassing akkoord
Nadere afspraak
De titel van het voorstel wordt door de wethouder OJS aangepast

B12

Nota weth. CIIO over bijdrage Wervingsfonds oktober-november
2008
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet jo art. 10 lid 2 sub b, f en g
WOB

BSD/2008.4474

Besluit
Conform

B13

Concept-besluit van het college over het mandateren van weth. BDLM
voor het ondertekenen van nadere overeenkomsten Stedenbaan

DSO/2008.4144

Samenvatting
De wethouder BDLM wordt namens de Burgemeester gemandateerd om nadere
overeenkomsten te tekenen in het kader van Stedenbaan over de onderwerpen Sociale
Veiligheid, Informatievoorzieningen en Kwaliteit Stationsomgevingen. Deze overeenkomsten
vloeien voort uit de Uitvoeringsovereenkomst Stedenbaan die op 6 december 2007 namens het
college is ondertekend.
Voorstel
In te stemmen met de nadere overeenkomsten Stedenbaan voortvloeiend uit de
Uitvoeringsovereenkomst Stedenbaan.
Besluit
Na aanpassing akkoord, besluitpunt 2 vervalt
Nadere afspraak
Er moet ten aanzien van de machtiging een apart Burgemeestersbesluit worden opgesteld.

DSO/2008.4289
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B14

Concept-besluit van het college over wijziging hoofdstructuur DSO
Besluit
Aanhouden

B15

Vervallen

C:

WEKELIJKS TERUGKERENDE ONDERWERPEN

C1

Veiligheid
---

C2

Regionale aangelegenheden
- aandachtspuntenlijstje bovengemeentelijke overleggen
---

C3

Andere overheden
---

a

Andere gemeenten
Journaal voor de gemeenten van de Vereniging van Zuid-Hollandse
Gemeenten, jaargang 2008, nummer 11
---

b

Provincie Zuid-Holland
Brief d.d. 28 november 2008 van mr. J.L. Evertse, lid van Gedeputeerde
Staten van de provincie Zuid-Holland, over de Visie Beheer groene ruimte
---

C4

Deconcentratie
--

C5

Ingekomen stukken
---

C6

Ingekomen uitnodigingen
---

C7

Raad/raadscommissies
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--C8

Overzicht activiteiten college
----

C9

Rondvraag:
De gemeentesecretaris memoreert dat er op vrijdag 12 december a.s. een
een voortzetting van het college van 10.00 – 11.00 uur plaatsheeft .
Onderwerp: EFRO subsidies.
De wethouder BDLM meldt dat het onderwerp bestuurlijke
strafbeschikking (leefbaarheidshandhaving) besproken is in de commissie
VBF. Het dictum van het raadsvoorstel wordt aangepast. Het college gaat
daarmee akkoord. Op 18 december komt dit voorstel op de agenda van de
gemeenteraad.
De wethouder OJS meldt dat hij van 17-22 maart 2009 een buitenlandse
reis maakt naar de VS/ Austin / Texas. Hij zal het South by South West
festival bezoeken. De reis wordt bekostigd door de dienst OCW.
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