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DE FRACTIE  

Helen du Bois  
aan het woord 

Van 18.00 – 01.00 uur vergaderen over wat 
we anders in één avond en één hele dag 
zouden doen. Spreektijden voor de Raad, 
met graag voor de volgende keer ook 
spreektijden voor de wethouders. Een stapel 
van twintig centimeter papier om over te be-
sluiten. Drinken, koekjes en snacks. Zie hier 
de ingrediënten voor een avond vergaderen 
in de Raadszaal. 
 
Als proefuitzending heeft u het  kunnen vol-
gen op internet. Hoe vond u het, kwam de 
boodschap van de volksvertegenwoordigers 
over? Was het interessant en heeft u er 
soms nog wat van geleerd. Het waren vra-
gen die Klaas Schra en ik ons afvroegen 
gedurende deze lange zit. 
 
Toch mogen we tevreden zijn. Een aantal 
toezeggingen ontvingen we mbt de controle 
van het concernverslag en –rekening van de 
gemeente Zoetermeer. We rekenen het col-
lege daarbij af op haar prestaties van het 
afgelopen jaar. Erkenning kregen we voor-
onze vragen over een verbeterslag in de 
verantwoording van het college bij de uitwer-
king van de adviezen van de accountant. 
Ook of het college MOOI als welzijnsinstan-
tie wel op de kwaliteit van de dienstverlening 
controleert. 
 

Resultatendebat en Voorjaarsdebat  
door Helen du Bois 

In het Voorjaarsdebat, dat om 00.00 uur over-
ging in een “Zomer”debat werden drie moties 
van ons aangenomen. Een onderzoek naar 
de integraliteit van het armoedebeleid om 
structurele oplossingen in kaart te brengen, 
raads- en collegeleden die mee gaan doen op 
de landelijke vrijwilligersdagen “make a diffe-
rence days op 3 en 4 november en een onder-
zoek naar de uitval van de sluitende aanpak 
jongeren (een jongere werkt of gaat naar 
school). Over onze motie vaardigheidstraining 
interculturele communicatie wordt op maan-
dag 26 juni opnieuw gestemd.  
 
Bovendien heeft de wethouder toegezegd met 
een oplossing te komen voor die mensen in 
nood die na een termijn van drie jaar, geen 
hulp meer van de Voedselbank mogen krij-
gen. Ook met de herstructurering van de 
noordelijke bedrijventerreinen gaat de wet-
houder versneld aan de slag. 
 
Wij danken dan ook God voor de mogelijkhe-
den die Hij ons weer heeft gegeven om iets 
van Zijn Woord - zowel letterlijk als verweven 
in ons politiek handelen – mee te geven aan 
onze mede volksvertegenwoordigers én onze 
burgers.  
 
Op www.zoetermeer.nl kunt u de internetuit-
zending nog eens zien. 

 
http://zoetermeer.christenunie-sgp.nl 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en verslagen? Een blik werpen op  onze weblog en  de politieke agenda? 

De gebedspunten doornemen en foto’s bekijken? Bezoek de website en blijf op de hoogte van onze bezigheden. 

hoopt hadden, een plaats in het college. 
Maar als oppositiepartij hebben wij in-
middels onze plaats ingenomen en van 
ons laten horen als het om politiek in-
houdelijke zaken ging. Daarnaast is de 
gemeenteraad uitvoerig bezig geweest 
om haar nieuwe werkwijze vast te stel-
len, met daarbij begin juni ook een paar 
trainingsdagen in Noordwijk. Het is erg 
belangrijk om met inmiddels negen par-
tijen constructief te vergaderen. De bur-
ger die de moeite neemt om vanaf de 
tribune de vergaderingen bij te wonen, 
moet de avond ook als interessant en 
boeiend ervaren. 
 
Regelmatig komen burgers met vragen 
naar fractieleden toe. Soms pakken wij 
een vraag op om deze inhoudelijk uit te 
werken, soms ook kunnen wij mensen 
als een soort ombudsman de weg wij-
zen. Kortom we nodigen ook u uit om 
ons deelgenoot te maken van uw vra-
gen. 
 
In de afgelopen maanden hebben we als 
fractie, in alle drukte en soms ook moei-
ten, ervaren dat wij een God hebben die 
trouw is en ons ondersteunt in ons werk. 
Wij zijn daar erg dankbaar voor. We bid-
den u en onszelf dan ook een fijne en 
ontspannen tijd toe tijdens de vakantie-
maanden juli en augustus. 

De nieuwe fractie 
 

Het is al weer een aantal maanden gele-
den dat Willem Vermeulen in het vorige 
FractieNieuws zijn pen aan mij doorgaf. 
Nu het zomerreces begonnen is willen 
we u graag op de hoogte stellen van wat 
zich na de verkiezingen heeft afge-
speeld. 
 
Een vernieuwde fractie. Zoals op de foto 
hierboven te zien is, zijn we met z’n zes-
sen. Klaas Schra en ondergetekende 
vertegenwoordigen de ChristenUnie en 
SGP in de Raadsvergaderingen. Willem 
Vermeulen, André Stam en André Bos 
zijn de Raadscommissieleden.Daarnaast 
is Thea de Jong nog steeds ons zesde 
fractielid als fractieassistente. 
 
De college-onderhandelingen hebben 
ons net niet gebracht waar wij op ge-

De fractie is weer begonnen 
door Helen du Bois, fractievoorzitter 
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VISIE  
 

De ChristenUnie-SGP is van mening dat we alleen met elkaar een veilig, schoon en groen  

Zoetermeer kunnen realiseren. Een stad waarin onderlinge betrokkenheid en ontmoeting centraal staan 

en waar de inwoners elkaar stimuleren deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.  

Kortom: een stad waarin het alleen met een zorgzame samenleving prettig wonen en werken is.  

Waar de overheid haar zaken ‘voor elkaar’ heeft en waar we ‘voor elkaar’ opkomen. 

Geloven dat het anders kan! 

Uitgave van de  
Zoetermeerse raadsfractie 
Postbus 15 
2700 AA Zoetermeer 
cu-sgp@zoetermeer.nl 
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T.o.v. de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
was er sprake van een lichte stijging van het 
aantal stemmen, maar we bleven opnieuw 
op twee zetels steken.  
Op de avond van de verkiezingsuitslag voel-
den we dat als een domper. We hadden ge-
hoopt, dat meer Zoetermeerse christenen 
ons hun stem zouden geven, zodat we met 
een sterker christelijk geluid in de gemeente-
raad hadden mogen terugkomen. Dat was 
echter niet het geval. Maar al snel hebben 
we ons over deze tegenvaller heen gezet en 
zijn we weer volop met het politieke hand-
werk bezig, wetende dat je soms wint en 
soms verliest. Al met al hebben we er weer 
zin in en zijn we van mening, dat het nog 
steeds onze opdracht en taak is om het 
christelijke geluid binnen Zoetermeer in de 
Raad en in de samenleving te verwoorden. 
En dat doen we met heel ons hart.  

Vergadering Klankbord PLUS 
door Helen du Bois  

mogelijk zelf te organiseren. Daarnaast wordt 
iedere burger opgeroepen “de ander te hel-
pen”. 
 
Eind juni zijn de consultatieavonden op 28,29 
juni en 3 juli  voor burgers en op 22, 23 en 24 
augustus zijn de inspraakavonden.  Op 5 
september adviseert de commissie en op 18 
september volgt het Raadsbesluit. 
 
Wij willen u op de Klankbord PLUS avond 
een aantal stellingen voorleggen. Deze gaan 
over de inhoud maar ook over hoe wij als 
christenen hiermee om moeten en kunnen 
gaan. 

De fractie nodigt u van harte uit voor onze 
eerste Klankbord PLUS avond op donder-
dag 14 september. Het onderwerp zal de 
Wmo zijn (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning) die op 1 januari 2007 zal ingaan. Uw 
inbreng stellen we zeer op prijs. Opgave –  
uiterlijk 8 september - bij de fractieassisten-
te Thea de Jong. U krijgt dan nog verdere 
informatie. Die is ook te vinden op onze 
website. 
 
Als fractie volgen wij al anderhalf jaar de 
voorbereidingen van het college van B&W 
over de Wmo. Deze wet legt een zware ver-
antwoordelijkheid neer bij de burger  om 
noodzakelijke zorg en ondersteuning zoveel 

De verkiezingen  
door Willem Vermeulen 

Pagina 2 

Oude gebouw Parousia 

Hoewel we de verkiezingen al weer lang 
achter ons hebben gelaten wil ik er in het 
fractienieuws toch nog even op terug komen. 
Weet u de datum van de verkiezingen nog? 
Inderdaad 7 maart 2006. Een zeer drukke 
tijd ging aan deze datum vooraf. Helen heeft 
zich op vele plaatsen in de stad laten zien en 
horen, terwijl ook Klaas Schra, Rob Vooijs, 
André Stam, André Bos, Thea de Jong en 
mijn persoon zich optimaal hebben inge-
spannen. Bijna iedere dag waren we op één 
of andere wijze bezig met de verkiezingen 
en het voor het voetlicht brengen van de vi-
sie van de ChristenUnie-SGP. Een mooie en 
drukke tijd.  
 
Wat zal het resultaat zijn?  Zouden we vol-
doende stemmen halen om met drie zetels 
in de raad terug te keren? Vragen die we 
elkaar regelmatig stelden. Jammer genoeg 
hebben we die drie zetels niet gehaald 

Verkiezingsavond 

Kerk Parousia in bedrijfspand 
ZOETERMEER - Zelf kunnen ze het nog 
nauwelijks geloven, maar voor de leden van 
de evangelische gemeente Parousia is een 
nieuw, ruimer onderkomen plots dichterbij 
gekomen na een gesprek deze week met 
wethouder Bé Emmens. 
 
Na tweeëneenhalf jaar strijd lijkt eindelijk 
uitzicht te komen voor de explosief groeien-
de kerk, die uit haar huidige jasje aan de 
Broekwegschouw groeit. De gemeente wil 
nu meewerken aan een tijdelijke bestem-
mingsplanwijziging, zodat de kerk voor een 
periode van vijf jaar in een bedrijfspand te-
recht kan. 
 
Parousia heeft nu vijf jaar de tijd om een 
definitief onderkomen te vinden. Hiervoor 
heeft de gemeente twee locaties op het oog, 
maar die moeten eerst vrijkomen. Als tijdelij-

ke locatie wordt onder meer gedacht aan het 
pand aan de Wattstraat, waarop Parousia al 
eerder haar oog had laten vallen. 
 
„Mijn mond viel even open,’’ reageert domi-
nee Jan Schippers na het gesprek . „Dit had-
den we van tevoren niet verwacht. Waarom 
nu deze omslag? Ik weet het niet.’’ 
 
Ook voor raadslid Klaas Schra van de Chris-
tenUnie-SGP, dat zich sterk heeft gemaakt 
voor een ruimer onderkomen voor Parousia, 
is het resultaat van het gesprek boven ver-
wachting. „Als dit de nieuwe lijn wordt, dat 
soepeler wordt omgegaan met bestem-
mingsplannen, ziet het er goed uit.’’ 
 
Volgens een gemeentewoordvoerder is er 
geen sprake van een ‘omslag’. „Een kerk op 
een bedrijventerrein blíjft niet mogelijk. Dat 

Wmo 

Even voorstellen: André Bos 
door André Bos  

als burger werkzaam bij de staf van de Ko-
ninklijke Marechaussee. Ik ben belast met 
de voorbereiding en uitvoering van het be-
grotingsproces.  
 
In mijn vrije tijd verzorg ik mijn Tropische 
Vogels (25 stuks) en volg ik nog een Post-
HBO studie voor Controller. Daarnaast 
draag ik op verschillende wijze mijn steentje 
bij aan het jongerenwerk van de PKN ge-
meentes Morgenster en Ichthus. In de reste-
rende vrije tijd ben ik regelmatig met mijn 
hond te vinden in de Balij, Noord AA of het 
strand.  

Hallo, ik ben André (Arie Leendert) Bos. 
Met veel plezier wil ik de komende periode 
de fractie ondersteunen. Het is mijn verlan-
gen om op een praktische wijze invulling te 
geven aan je “christen zijn” en zo ook de 
christelijke politiek in de stad Zoetermeer te 
bevorderen. 
 
Vanaf mijn geboorte woon ik in Zoetermeer. 
Eerst in het “Oude” Dorp; daarna in Rokke-
veen en nu in Oosterheem. Samen met mijn 
vrouw en zoontje Ruben hebben we het hier 
reuze naar ons zin. We behoren tot de PKN 
en kerken in de Ichthus-gemeente. Ik ben 

huisvesting van Parousia. In een commis-
sie- en gemeenteraadsvergadering in fe-
bruari j.l. hebben wij daarvoor diverse argu-
menten aangedragen. We hebben tot twee 
keer toe een motie ingediend om dit te be-
reiken en ingetrokken nadat raadsbreed de 
toezegging werd gedaan om hier gehoor 
aan te geven. We hopen dat hiermee een 
doorstroming van huisvesting van kerkge-
nootschappen/gemeentes zal ontstaan.  
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Klaas Schra,  
commissievoorzitter 

André Bos 

Werkwijze gemeenteraad is veranderd 
door Klaas Schra 

De werkwijze van de gemeenteraad is van-
af juni 2006 veranderd. Er moeten meer 
mogelijkheden komen voor participatie van 
inwoners en de vergaderingen moeten aan-
trekkelijker worden voor het publiek.  
Efficiënter vergaderen, een strakkere ver-
gaderdiscipline en een kortere doorlooptijd 
van de besluitvorming spelen hierbij een 
rol. Daarnaast moet er meer ruimte komen 
voor opinievormende discussies en is er 
een presidium (agendacommissie) inge-
steld.  
 
De commissies gaan nu elke drie weken 
vergaderen op maandag-, dinsdag- en 
woensdagavond. En eens in de zes weken 
een opinievormende discussie. Afhankelijk 
van het onderwerp kunnen inwoners, orga-
nisaties of deskundigen een rol krijgen. In 
deze bijeenkomsten is ruimte voor experi-
menten zoals parallelsessies of workshops. 
De week erop vindt de besluitvormende 
raadsvergadering plaats.  
 
Er zijn nu nog maar drie commissies. Deze 
commissies heten nu nog commissie 1, 2 
en 3. De agenda’s voor de vergaderingen 
en de besluiten van de raad worden altijd in 
het Streekblad afgedrukt.  
 

Commissie 1; Bestuur, Middelen, Veiligheid, 
Communicatie, Dienstverlening en Wijk- en 
Buurtbeheer (programma’s 7, 8, deel 12, 14 
en 15 uit de huidige programmabegroting) 
 
Commissie 2;  Sociale Zaken, Welzijn en 
Zorg, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Sport en 
Economie (programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 
uit de huidige programmabegroting) 
 
Commissie 3; Openbare Ruimte, Bouwen en 
Wonen, Verkeer en Vervoer & Natuur en Mili-
eu (programma’s 9, 11, deel 12 en 13 uit de 
huidige programmabegroting). 
 
De raadsleden zijn lid van alle commissies. 
en worden dus niet meer benoemd in com-
missies. De raad benoemt wél de commissie-
leden/niet raadsleden. Elke fractie kan hier-
voor één persoon per commissie voordragen. 
Iedere partij kan maximaal drie commissiele-
den/niet raadsleden benoemen.  
 
Het nieuw opgerichte presidium houdt zich 
bezig met het opstellen van de agenda’s en 
het leiden van de vergaderingen. In het presi-
dium zitten: de plaatsvervangend voorzitter 
van de raad en tevens voorzitter presidium, 
de burgemeester/voorzitter van de raad, de 
drie commissievoorzitters, twee plaatsver-
vangers en de griffier. Bert Broekman (VVD)
is voorzitter van het presidium geworden en 
ondergetekende voorzitter van commissie 2. 

wil de provincie niet. Wel is een tijdelijke 
oplossing mogelijk, maar dan moet er wel 
uitzicht zijn op een definitieve oplossing.’’ 
 
Nog even moet Parousia het dus uithouden 
in de kerk aan de Broekwegschouw. „Voor 
een speciale dienst komende zondag zetten 
we een tent neer. Mozes heeft veertig jaar 
in een tent door de woestijn getrokken.” 
 
Reactie van de fractie: Zoals uit dit artikel 
blijkt hebben wij ons erg ingezet voor de 




