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DE FRACTIE  

Helen du Bois  
aan het woord 

Vanaf 1 januari hebben alle burgers te maken 
met de nieuwe Wet Maatschappelijke Onder-
steuning. Wat merkt u het komende jaar daar-
van als burger? 
 

Er komt een Wmo-loket in het gemeentehuis 
waar iedereen met vragen en klachten terecht 
kan. Het belangrijkste wat op dat moment 
nieuw is, is dat huishoudelijke hulp niet meer 
via de AWBZ wordt geregeld, maar door de 
gemeente Zoetermeer. Afgesproken is in de 
Raad dat dezelfde kwaliteit gegarandeerd 
blijft. Er zijn vijf zorgaanbieders die het Zoeter-
meerse aanbod van hulp zullen verzorgen. 
Wat onze specifiek aandacht op dit moment 
heeft is de besluitvorming rond het Verstrek-
kingenboek (wie heeft wanneer recht op welke 
zorgindicatie), het Persoons Gebonden Budget 
(PGB) en de Eigen Bijdrage. Daarnaast is er 
nog onzekerheid of er wel voldoende geld van 
het Rijk komt. Dit alles zal plaatsvinden in no-
vember/december. 
 

In april 2007 krijgen wij de evaluatie over het 
1e kwartaal, vooral bedoeld om lopende zaken 
bij te sturen. Daarnaast ontvangen wij ook de 
opzet voor het meerjarenbeleidplan Wmo dat 
in 2007 moet worden vastgesteld. Hier gaat 
het om welke zorg wij willen vaststellen binnen 
de negen prestatievelden van de Wmo. Dit zijn: 

Zoetermeer Zorgzaam (Wmo) 
door Helen du Bois 

1) sociale samenhang en leefbaarheid, 2) jeugd, 
ouders en opvoeden, 3) informatie, advies en 
cliëntondersteuning, 4) mantelzorg en vrijwilli-
gerswerk, 5 en 6) bevorderen participatie en 
verlenen van voorzieningen aan mensen met 
beperkingen, chronisch psychische problemen 
of psychosociale problemen, 7) maatschappelij-
ke opvang, advies en steunpunten huiselijk ge-
weld, 8) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
en 9) ambulante verslavingszorg. 
 

Nieuw is dat van iedere burger verwacht wordt 
zijn of haar familie, buren, vrienden en kennis-
sen, daar waar het nodig is, te ondersteunen. 
Dat biedt kansen om als christenen, al dan niet 
binnen kerkelijke verbanden, onze diaconale 
taak waar te maken en anderen te hepen. Pas 
daarna kunnen mensen met een zorgbehoefte 
een beroep doen op professionele hulp. 
Laten we echter wel alle redelijkheid in het oog 
houden. Meehelpen mag geen vervanging wor-
den van noodzakelijke professionele hulp en het 
belang van degene die hulp nodig heeft moet 
voorop staan. 
De Wmo is een ingrijpende wijziging in onze sa-
menleving waardoor veel dingen veranderen. 
Soms is veranderen goed, soms helaas niet. Wij 
stellen uw meedenken en inbreng zeer op prijs. 
Heeft u vragen of suggesties: we horen ze graag! 

 
 

http://www.zoetermeer.christenuniesgp.nl 

Het laatste nieuws lezen? 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. 

Kortom, wij zijn er nog niet en leuk is het 
niet altijd meer. Het verstandigste is om 
gewoon door te gaan met ons werk. 
Steeds blijft ook nog de verantwoorde-
lijkheid om in alles een zoutend zout en 
een lichtend licht te zijn. Dat vooral dit 
laatste wel eens een worsteling kan zijn 
is weergegeven in een artikel hierover. 
 

Ook doen we als raad en als fractie 
steeds ons best om een brug te slaan 
tussen kiezer en gekozene. Van belang 
is uiteraard dat de inwoners, en zeker 
onze achterban, voldoende de gelegen-
heid krijgen om hun inbreng te leveren. 
Als raad organiseren we daarvoor de 
opiniërende raadsvergaderingen. Als 
fractie hebben we daarvoor klankbord-
vergaderingen. Onlangs hebben wij er 
één gehad over de Wmo. De stand van 
zaken met betrekking tot de Wmo wordt 
in een artikel weergegeven. 
Net als onze twee partijen in de Tweede 
Kamer doen we onze best om door onze 
standpunten en opstelling meer gewicht 
in de schaal te leggen dan het aantal 
zetels dat we bezetten. 
We mogen ons steeds weer gelukkig 
prijzen dat wij een vaste bron hebben 
van waaruit wij politiek mogen bedrijven. 

De  fractie ChristenUnie-SGP 
 
Terugkijkend op de eerste maanden in 
de nieuwe raadsperiode, kunnen we dat 
het beste omschrijven met één woord: 
rommelig. Er zijn veel nieuwe raadsleden 
die hun draai nog moeten vinden. Er zijn 
nieuwe collegeleden. Er is een presidium 
ingesteld. Er wordt getracht met een 
nieuwe werkwijze te werken en het is 
aan veel reacties en vooral verdeelde 
stemmingen te merken dat het binnen 
sommige fracties gewoon niet botert. 
Het enige vrouwelijke D66-fractielid had 
zich voor het begon al afgesplitst en ook 
een lid van de SP-fractie heeft zich in-
middels afgesplitst. We hadden al twee 
nieuwe fracties en door de afsplitsingen 
is de verdeeldheid nog groter. 
 

Voorwoord 
door Klaas Schra, raadslid 
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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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dit onderwijs op scholen. Politiek gezien kon-
den wij uit pure armoede alleen nog maar deze 
motie intrekken. De wethouder heeft toege-
zegd met het ICGOS te gaan praten en de lan-
delijke plannen hierin mee te nemen. 
 

Andere voorstellen van de Raad waren: ieder 
jaar een actie melding ergernissen door bur-
gers, verhoging van ouderparticipatie op scho-
len, registratie en analyse van incidenten op 
scholen en lesmateriaal voor scholen over bud-
getbeheer. Over een paar jaar een kinderboer-
derij in Oosterheem, een onderwijsinformatie-
punt, voorlezen op scholen samen met de bibli-
otheek, een betere overlegstructuur met maat-
schappelijke organisaties, knelpunten vrijwilli-
gerswerk in kaart brengen, inventariseren van 
onverzekerden, “Dag van de wijk”, administra-
tieve lastenverlichting en een centraal meld-
punt vroegtijdige signalering problemen bij 
jeugdigen. Verder een “opfrissing” van de Zoe-
termeerse Warenmarkt, een klanttevreden-
heidsonderzoek CKC, extra subsidie voor be-
strijden wachtlijst DSW (Sociale Werkvoorzie-
ning), onderzoek verlaging toegangsprijzen 
recreatie zwemmen, haalbaarheidsonderzoek 
windenergie, actieplan alcohol- en drankmis-
bruik, bevorderen gebruik alternatieve energie-
bronnen,  versterking van flora & faunabeheer, 
verlenging puntenkaart Randstadrail en subsi-
dieverhoging voor Stichting Promotie Floravon-
tuur. 
 

Wij hebben uiteindelijk met de volgende stem-
verklaring de begroting goedgekeurd: “De 
ChristenUnie-SGP wil een stemverklaring afleg-
gen bij het afrondend begrotingsvoorstel. Wij 
zijn principieel tegen het verhogen van € 15 
rioolheffing voor de burgers omdat er een 
rechtstreekse link gemaakt wordt met het te-
kort aan suppletie-uitkering OZB van het Rijk. 
Er was voldoende ruimte om dit elders in de 
begroting op te lossen. 
 

Begrotingsdebat 2007 
door Helen du Bois 
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Zoutend zout 

Na een marathonvergadering van 14 uur is 
uiteindelijk de (meer)jarenbegroting vastge-
steld. Hebben de kijkers via Zoetermeer FM 
thuis ook zo genoten? Saai was de vergadering 
allerminst. Constructief werd het geld - dat 
voor het eerst sinds jaren over was – verdeeld. 
Alleen met veel interrupties, soms alleen maar 
ingegeven door de verkiezingen van 22 no-
vember. 
 
Vanaf half september heel veel informatie om 
te lezen, met vervolgens commissie- en raads-
vergaderingen, fractievergaderingen, de keuze 
van de items en het schrijven van onze in-
breng. Slechts zes minuten kregen we voor 
onze speech! Was het het waard om na negen 
fractiespeeches, 69 moties en 14 amende-
menten alle financiële wensen betaalbaar in 
de begroting te voegen? Wij denken van wel. 
 

De ChristenUnie-SGP diende 6 moties in. Onze 
motie stimulans amateurkunst (onderzoek 
naar waarom zij weinig gebruik maken van 
subsidies) kreeg de meerderheid. Het oplos-
sen van de problemen bij het JIS (Jongeren 
Informatie Systeem) waardoor de monitoring 
van jeugd en jongeren onvoldoende uit de verf 
komt, werd aangenomen. Ons voorstel om een 
expertmeeting te houden bij de startnotitie 
revitalisering noordelijke bedrijventerreinen 
ook. En een gezamenlijke motie met de PvdA 
voor reductie van verkeersborden en verlich-
ting redde het ook. De motie over het minimali-
seren van de dividenden van de Eneco en 
daarmee Eneco te dwingen haar tarieven laag 
te houden, haalde het helaas niet. 
 

Maar wat wij heel triest vonden was dat het 
CDA onze motie over verhoging van de subsi-
die voor godsdienstonderwijs op openbare 
scholen niet steunden, terwijl degene die het 
probleem ons voorlegde een bij hun  bekende 
CDA-kiezer is. Zelfs premier Balkenende had 
de avond ervoor gepleit voor  verplichting van 

Lataarnpaal 

Eneco 

lasterlijk is en vaak op zondag georganiseerd 
wordt. 
De fractie ontvangt naar aanleiding van de 
genoemde evenementen, evenals voor aan-
stootgevende reclames, nogal eens reacties 
vanuit onze achterban. Veelal met het verzoek 
hier iets aan te doen. Dit bemoedigt ons en 
houdt ons scherp. Natuurlijk is het onze taak 
en plicht hier iets mee te doen. Dat wat in-
druist tegen Gods Woord moet onze aandacht 
hebben. Juist in dit soort kwesties moeten we 
een christelijk geluid laten horen. De fractie is 
zich er van bewust, dat u daar op rekent. 
 

Toch mag u best weten dat wij iedere keer 
weer worstelen hoe hier op te reageren. Het is 

Regelmatig worden er diverse evenementen 
en festivals in en aan de rand van de stad ge-
organiseerd. Te denken valt dan aan zgn. ca-
baretvoorstellingen in het Stadstheater, de 
Dance Parade, feesten bij Locomotion en de 
Erotic Beurs in Silverdome. Het spreekt vanzelf 
dat dit voor ons als fractie ChristenUnie-SGP 
niet hoeft en vragen ons uiteraard af waarom 
dit ook in Zoetermeer gehouden moet worden. 
Echter de gangbare gedachte op het stadhuis 
is dat a. Zoetermeer zich op de kaart moet 
kunnen zetten en b. het voor de onderlinge 
band onder de Zoetermeerders is of anders 
gezegd voor de sociale cohesie. Wij vinden het 
vaak erg jammer, omdat het nogal eens gods-

Het zoutend zout en lichtend licht….maar hoe? 
door André Bos en Klaas Schra  

3. Onlangs werd er op verzoek van een andere 
fractie een ingezonden brief over aanstootge-
vende reclame op de agenda geplaatst. Be-
wust hebben wij toen als laatste het woord 
gevoerd en onze inbreng gegeven zoals u dat 
van ons mag verwachten. De reactie was later 
dat hierover een goede discussie had plaats 
gevonden. 
 

Het telkens direct reageren op alles wat haaks 
staat op Gods Woord leidt tot onderscheiding 
van de overige politieke partijen, maar kan ook 
leiden tot afscheiding. Het stempel 
‘fatsoensrakker’ of ‘daar heb je hun weer’ heb 
je snel opgeplakt gekregen. Voorop staat dat 
wij de taak hebben te reageren maar een der-
gelijk predikaat kan de fractie op een zijspoor 
zetten en daarmee verspeel je de christelijke 
inbreng op overige belangrijke politieke onder-
werpen. Het is voor de fractie telkens weer 
balanceren en zoeken naar de juiste weg. Ge-
lukkig hoeven we hierin niet alleen te staan. In 
gebed en gedragen in de voorbeden mogen wij 
voort gaan. Maar een worsteling blijft het: wan-
neer is zout zoutend en licht lichtend….. 
Als u wilt u reageren naar aanleiding van dit 
artikel of als u opmerkingen heeft, graag! 

niet altijd gemakkelijk of handig om direct op 
de genoemde ontwikkelingen in te spelen.  
Dat klinkt misschien wat vreemd, maar de 
(politieke) praktijk is vaak anders en vraagt 
ook om tactvol handelen. Als fractiewoord-
voerder moet je bij elk politiek onderwerp een 
afweging en een keuze maken. En vooral als 
het gaat om het wel of niet opkomen tegen de 
genoemde kwesties. Soms is het verstandiger 
om niet de ‘eerste’ te zijn, maar mee te gaan 
(en richting te geven) aan de discussie die 
soms wonderlijk toch op gang komt. 
 

Graag willen wij een aantal voorbeelden uit 
het nabije verleden geven. 1. Een paar jaar 
geleden hebben wij in de overige commissiele-
den gevraagd wat zij van een Streekblad-
advertentie met een blote dame vonden. De 
reactie was vrijwel unaniem: “Maakt u zich 
daar druk over, dit is toch cabaret, dit moet 
toch kunnen” 
2. Toen wij hoorden dat er bij Locomotion 
sexattributen getoond werden hebben wij een 
open brief voorop het Streekblad laten zetten. 
De reactie van de bedrijfsleider was later: “….. 
het heeft ons wel extra bezoekers opgeleverd, 
want het kwam ineens extra onder de aan-
dacht”. De advertentie kostte ons ca. € 700,--. 
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Klaas Schra,  
commissievoorzitter 

André Bos 

Opiniërende raadsvergaderingen 
door Klaas Schra 

Eens in de zes weken is er een opiniërende 
raadsvergadering. Zoals in de vorige Fractie-
Nieuws is weergegeven is dit een onderdeel 
van de nieuwe werkwijze van de gemeente-
raad. Drie commissies zijn er nog. Inmiddels 
hebben de commissies een eigen naam. 
Eens per drie weken vergadert op maandag-
avond de commissie Burger en Bestuur. Op 
dinsdagavond de commissie Samenleving en 
op woensdagavond de commissie Ruimte. De 
week daarna is er een opiniërende raadsver-
gadering of de vergadervrije week. Twee we-
ken na de commissievergaderingen, altijd op 
maandagavond, is er een gemeenteraadsver-
gadering, waarin de definitieve besluitvor-
ming plaatsvindt. De agenda’s van de com-
missie- en raadsvergaderingen worden vrij-
dags ervoor altijd opgenomen in de het 
Streekblad. 
 

De volgorde is geheel volgens de BOB werk-
wijze. Beeldvorming, Oordeelsvorming en Be-
sluitvorming betekent dit. Dat houdt in dat je 
bij iedere voorliggende vraag of probleem 
eerst aan beeldvorming moet doen oftewel, je 
moet je hier eerst een beeld van vormen. 
Daarna hoor je in de commissievergaderin-
gen hoe de andere fracties hier tegen aankij-
ken. Anders gezegd je gaat een oordeel vor-
men door elkaar aan te horen en met elkaar 
in debat te gaan. Daarna wordt de zaak in de 
raadsvergadering besloten. In de vergaderin-
gen krijgt iedere fractie twee termijnen. De 
eerste termijn is om je fractiestandpunt te 
formuleren en kan ook gebruikt worden om 

nog het een en ander te laten ophelderen. In 
de tweede termijn wordt je geacht om op het 
standpunt van je collega’s en de reactie of het 
antwoord van de wethouder te reageren. Daar-
na vindt de stemming of besluitvorming plaats. 
Kortom er moet dus voldoende plaats zijn om 
aan beeldvorming te kunnen doen. Dat kun je 
als fractie doen, maar ook als raad gezamen-
lijk. De bedoeling van de opiniërende of mis-
schien beter oriënterende raadsvergaderingen 
is om je als raad te laten voorlichten of een 
beeld te laten vormen van het probleem of de 
vraag.. De raads- en commissieleden worden 
dan geacht om te luisteren en eventueel vra-
gen te stellen en vooral niet hun mening te ge-
ven. 
 

Er is één opiniërende raadsvergadering ge-
weest en drie zijn er ingepland. De eerste ging 
over maatschappelijke noden. Alle kerken en 
organisaties die met noden als armoede, bij-
standsgerechtigden, schuldhulpverlening en 
andere noden te maken hebben zijn aange-
schreven. Door de raadsleden zijn er vooraf 
veel interviews gehouden. Op de avond zelf is 
er gediscussieerd aan de hand van stellingen. 
Op 13 november ging het over radicale jonge-
ren (o.a. rechts-extremistische). Op 4 december 
over bereikbaarheid van openbare gebouwen 
en op 22 januari over sociaal maatschappelijke 
noden. Maar beeldvorming kan ook plaatsvin-
den als u ons gewoon belt met informatie en 
blijft u dat vooral doen. Er zijn veel vragen en 
problemen waar u mogelijk al veel meer een 
beeld van hebt. 




