
Over twee jaar zijn er weer verkiezingen 
gepland. Tot die tijd hebben we nog 
steeds drie commissies waarin eerst de 
onderwerpen besproken worden voordat 
ze in de gemeenteraad komen. De 
agenda’s van die commissies en raad 
kunt u steeds vinden in het Streekblad. In 
Burger & Bestuur is het onderwerp veilig-
heid en de veranderingen bij de politie 
een belangrijk onderwerp. In Samenle-
ving is de WMO een zeer belangrijk on-
derwerp. U krijgt een tussenstand. In 
Ruimte komen er steeds “grote“ projec-
ten voorbij. Over twee ervan wordt u bij-
gepraat. We doen in de debatten steeds 
ons best om inhoudelijk een bijdrage te 
leveren maar merkt u daar iets van?  

Al weer op de helft   
  door Klaas Schra 
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Denk niet dat invloed in de gemeenteraad alleen maar  
afhankelijk is van het aantal stemmen dat je als fractie hebt! 

Geloven dat het anders kan! 
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De politie in Zoetermeer               
door André Bos 

De politie, wie gaat er eigenlijk over? 
Kunnen ze niet beter dit of niet beter 
dat? Wanneer treden ze eens op, 
waar blijven ze? Vragen die voortko-
men uit ontevredenheid over het 
functioneren van de sterke arm.  
 
Wie bepaalt nu eigenlijk wat de politie 
moet doen? Is dat de burgermeester, 
korpschef, korpsbeheerder (= burger-
meester van Den Haag), gemeenteraad, 
wethouder veiligheid, bureauchef, Minis-
ter van Binnenlandse Zaken of Hoofdof-
ficier van Justitie. U begrijpt de inzet en 
het beheer over de politie is een com-
plex onderwerp.  
 
De politie wordt aangestuurd door de 
zogenaamde “driehoek” (burgermeester, 
korpsbeheerder en Hoofdofficier van 
Justitie). In dit overleg stelt de Hoofdoffi-
cier de prioriteiten op basis van landelij-
ke kaders en lokale criminaliteitsanaly-
ses. De “workload” die hieruit volgt be-

slaat ongeveer 80% van de beschikbare 
politiesterkte. U begrijpt dat er dus maar 
weinig beschikbare politiesterkte overblijft 
voor plaatselijke prioriteiten.  
 
In de Raad is onlangs het Werkplan 2008 
van het politiebureau Zoetermeer en het 
Jaarplan Integrale Veiligheid 2008 vastge-
steld. Het lokale veiligheidsbeleid betreft 
30 thema’s. De politie heeft aangegeven 
dat zij de inzet op 23 thema’s kan garan-
deren. In de debatten heeft de fractie ge-
tracht de balans tussen landelijke prioritei-
ten en plaatselijke prioriteiten in even-
wicht te brengen. Het resultaat hiervan is 
dat o.a. op lokaal niveau wordt ingezet op 
huiselijk geweld. 
 
In de reeks debatten is mij duidelijk ge-
worden dat de politie veel kan, veel doet 
en op veel thema’s zijn verantwoordelijk-
heid oppakt, maar laten we reëel blijven 
en niet het onmogelijke vragen.   

Invloed CU-SGP: onze vragen over  
deze gevaarlijke fietskruising leidde tot 
een snelle toezegging voor onderzoek 
door de wethouder. 



ontstaat nog als bijkomend probleem dat er 
wel ziekengeld betaald dient te worden, 
maar dat het PGB-systeem niet voorziet in 
een compensatie van deze onvoorziene kos-
ten. Dus als de cliënt een vervanger niet uit 
eigen middelen kan betalen, is hij/zij gedu-
rende de ziekteperiode verstoken van de 
noodzakelijke en soms zelfs onmisbare 
thuiszorg. Want als je thuiszorg verwerft via 
het PGB-systeem, mag je natuurlijk geen 
beroep meer doen op één van de reguliere 
thuiszorgorganisaties.  
 
Het spreekt vanzelf dat deze financiële com-
plicaties afbreuk doen aan de aantrekkelijk-
heid van het PGB-systeem, tenzij er een 
oplossing voor wordt gevonden. Om dit pro-
bleem het hoofd te bieden heeft onze ge-
meente, gehoord de beraadslagingen in de 
raadscommissie Samenleving en in navol-
ging van een aantal andere gemeenten, er-
voor gekozen alle cliënten die voor PGB kie-
zen voor de financiële risico’s te verzekeren. 
De bekostiging van deze verzekering ge-
schiedt door een klein bedrag van het PGB 
in te houden.  
 
De vertegenwoordigers van de CU-SGP in 
de raadscommissie Samenleving hebben 
met deze keuze van harte ingestemd. Met 
deze oplossing blijft het PGB-systeem een 
goede optie voor cliënten die zelf zeggen-
schap over de benodigde thuiszorg willen 
hebben. 

Een gemeentelijke oplossing voor een netelig 
aspect van de WMO 

      door Willy Bij de Vaate 

 

Vermoedelijk zult u gehoord hebben 
van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO). Met deze vorig jaar 
van kracht geworden wet, wordt onder 
meer de thuiszorg geregeld.  
 
Mensen die behoefte hebben aan thuis-
zorg, kunnen deze vorm van hulp op basis 
van de WMO op twee manieren verkrijgen. 
Enerzijds kunnen ze de thuiszorg betrek-
ken van een reguliere zorgorganisatie die 
thuiszorg levert. Anderzijds kun je als  
cliënt ook zelf je eigen thuiszorg regelen. 
De betaling geschiedt in dit geval via een 
zogenaamd persoonsgebonden budget 
(PGB). Het PGB-systeem heeft als groot 
voordeel dat de cliënt maximale keuze-
vrijheid heeft bij het verwerven van de be-
nodigde zorg. Maar een hinderlijk pro-
bleem van dit systeem is dat de patiënt in 
principe opdraait voor de financiële risico’s 
die zich kunnen voordoen.  
 
Wat zijn zoal die financiële risico’s? Als 
iemand via de PGB-systematiek twee of 
meer dagen per week bij iemand thuiszorg 
levert, is hij/zij volgens ons arbeidsrecht in 
dienst van de cliënt. Dit betekent dat de 
cliënt in feite werkgever is geworden. Als 
gevolg hiervan moet de cliënt sociale pre-
mies afdragen en een aansprakelijkheids-
verzekering afsluiten. En als de thuiszorg-
medewerker ziek wordt, moet de cliënt 
ziekengeld betalen. In het geval van ziekte 

Tenue tijdens de MADD 

Wmo: uitgestoken 
hand? 

Fractie Update 
Onze digitale Nieuws-
brief voor leden. Is uw 
emailadres niet bij ons 
bekend en wilt u deze 

Nieuwsbrief ontvangen, 
geeft u dan uw email-

adres door. 

Voor gewone mensen te simpel om 
over te praten. Het was wel de tijdsbe-
steding van ongeveer 10 (zwaar) licha-
melijk en geestelijk gehandicapte men-
sen op vrijdagmiddag 2 november. Al-
len, in de leeftijd van 30 tot 60 jaar in 
het dagactiviteitencentrum De Spil aan 
de Stadhoudersring no 5.  
 
Twee keer hebben we ongeveer een half 
uur lang eenvoudige figuren op het bord 
getekend. Tussendoor was er koffie met 
wat lekkers en werden enkele gehandicap-
ten gevoerd door de leidsters. Deze activi-
teiten worden iedere vrijdagmiddag in het 

dagactiviteitencentrum georganiseerd om de 
mensen in de thuissituatie te ontlasten.  
 
Wij waren er in het kader van Make A Diffe-
rence Day, een dag dat politici gevraagd wer-
den vrijwilligerswerk te doen. De activiteiten 
en het centrum waren ons volkomen onbe-
kend. De middag zeer leerzaam.  
 
Hoe je met zulke simpele zaken je mede-
mens tot hulp kunt zijn. Zijn er eigenlijk niet 
veel meer, voor ons simpele, handelingen 
waarmee we onze medemens tot hulp kun-
nen zijn en waarmee we het omzien naar 
onze naaste gestalte kunnen geven? 

Raden welk dier, ding of land het is...   
  door Klaas Schra 

 
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. 



een hoogwaardige kantoorlocatie ontwikkeld 
worden en kunnen andere hoogwaardige 
bedrijvigheid een plaats krijgen. Voor Zoe-
termeer en Lansingerland is er een potenti-
eel aan nieuwe arbeidsplaatsen. 
 
De ontwikkeling van de plannen is in een 
stroomversnelling geraakt omdat er door de 
netbeheerder van het hoogspanningsnet 
Tennet plannen waren om een uitbreiding te 
realiseren die mogelijk de ontwikkeling kon 
blokkeren. Door met voortvarendheid te 
handelen is Tennet bereid gevonden mee te 
werken om het hoogspanningsstation te ver-
plaatsen naar de andere zijde van de snel-
weg. 
 
Als fractie hebben wij ons positief uitgespro-
ken voor deze ontwikkeling omdat wij ook 
kansen zien voor verbeteringen op de wat 
oudere locaties binnen Zoetermeer. Door 
verplaatsing van bedrijven komen er weer 
locaties vrij om te upgraden of te herontwik-
kelen en eventueel nog extra woningen te 
bouwen. 
 
Daarnaast vinden wij belangrijk:  
• De betere bereikbaarheid met het open-

baarvervoer zeker voor Lansingerland. 
• De kwaliteit en het ambitieniveau biedt 

een betere uitstraling langs de A12 
• En zoals reeds genoemd de uitbreiding 

van de werkgelegenheid. 

Als raadscommissie en raad zijn we de 
afgelopen periode bezig geweest een 
zorgvuldige afweging te maken over de 
planideeën die zijn ontwikkeld samen 
met de gemeente Lansingerland. 
(Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en 
Rodenrijs).  
 
Nadat er door beide raden groen licht is 
gegeven is de bestuursovereenkomst tus-
sen de beide gemeenten getekend. Nu kan 
de ontwikkeling van het gebied van start. 
 
Wat is Bleizo? Bleizo is de ontwikkeling van 
een hoogwaardig openbaar vervoerknoop-
punt aan de oostzijde van Zoetermeer. Een 
knooppunt van de spoorlijn Den Haag-
Gouda, de doorgetrokken RandstadRail en 
de snelle busverbinding naar Rotterdam, 
oftewel de ZoRo-lijn. 
 
Er komt een nieuw NS-station waarvoor de 
minister al geld heeft toegezegd. De Rand-
stadRail loopt over de A12 zodat een direc-
te overstap kan plaatsvinden. De A12 zal 
hier een stuk worden overkluisd waardoor 
er ruimte is voor het station RandstadRail 
en de halte voor de ZoRo-bus.  
 
Het OV-knooppunt is uitermate geschikt 
voor een concentratie van functies van be-
drijvigheid en mogelijk ook wonen. Een Park 
& Ride (P+R) voorziening is ook onderdeel 
van het plan. Rond deze stationslocatie kan 
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Bleizo: OV-knooppunt, 
met ook de  

RandstadRail 

ChristenUnie-SGP profileert zich, maar hoe? 
                      door Klaas Schra 

Politiek is je onderscheiden van een an-
der. Dat kan op verschillende manieren. 
In 1. de raadszaal, in commissies en 
raad en 2. op straat, in de krant en in de 
wijken.  
 
Profileren of onderscheiden gebeurt in de 
raadszaal in de debatten, door het indienen 
van moties en/of amendementen en ook 
door met initiatiefvoorstellen te komen. Ook 
kan het door politieke vragen te stellen. Wij 
menen dat het ons lukt om inhoudelijk ons 
steentje bij te dragen aan de debatten en 
voorstellen. Ook de bijdrage om het geheel 
vorm te geven, die we als raads- en com-
missieleden in werkgroepjes leveren, gaat 
ons, naar onze mening, goed af. Maar als 
de inwoners van Zoetermeer niet in de 
raadszaal komen, niet een keer gast van 
de raad zijn, dan merken zij daar niets van. 
Zij zien alleen wat er op straat gebeurt en 
in de krant staat. Bij politiek bedrijven hoort 
ook het zich profileren.  

We stellen vast dat een groot deel van onze 
achterban vertrouwen in ons heeft dat het 
inhoudelijk wel goed zit. Maar om jezelf be-
staansrecht bij de gehele bevolking van Zoe-
termeer te geven moet je dus aan de weg 
timmeren. Wij ergeren ons nog wel eens aan 
andere politici waarbij het meer gaat over het 
aan de weg timmeren dan om de inhoud. Of 
je in de discussie zodanig opstellen dat er 
later in de krant staat dat er toch niet naar 
hen geluisterd wordt. We hebben daarvan 
verschillende voorbeelden. Het Wilders-
effect zou je het ook kunnen noemen. Wat 
je daar ook van kunt zeggen, zij hebben zich 
onderscheiden.  
 
Wij als fractie vinden dat het ons allereerst 
om de inhoud moet gaan en zich op een zo 
goedkope wijze onderscheiden past ons niet. 
Dat houdt in dat het iedere keer weer zoeken 
en aftasten is hoe we hiermee om moeten 
gaan. Graag zouden wij hier binnenkort eens 
met een deel van onze achterban en/of 
klankbordgroep over door willen praten.  

Bleizo          
door André Stam 

Ook profileren... 



       
Willy Bij de Vaate   
Kennemerland 29 
2716 BR ZOETERMEER 
willybijdevaate 
@raadzoetermeer.nl 
 
Klaas Schra    
Voorweg 224   
2716 NL ZOETERMEER 
079-3516910   
klaasschra@raadzoetermeer.nl 
 
André Stam     
Frederik Hendriklaan 51  
2712 EC ZOETERMEER 
079-3410520     
andrestam@raadzoetermeer.nl 

 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
andrebos@raadzoetermeer.nl 
 
Helen du Bois   
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
06-54712282  
helendubois@raadzoetermeer.nl 

Bovenste rij v.l.n.r.: Willy, Klaas en Thea  
Onderste rij: André Stam, Helen en André Bos 

DE FRACTIE  

Aankondiging  
Kwadrant 

Het Kwadrant is een project dat ligt rond 
het Maximaplein waar de hoofdwegen-
structuur, met de Oostweg en de Austra-
liëweg, het gebied in vieren verdeeld. De 
herontwikkeling van het oude Miss Etam 
complex, dat is aangekocht door de ge-
meente Zoetermeer, was de aanleiding 
voor het herontwikkeling: het creëren van 
een hoogwaardige toegangspoort tot de 
stad. 
 
De ontwikkelingscompetitie die de gemeente 
heeft uitgeschreven om ontwikkelaars en 
bedrijven te selecteren voor dit gebied is 
mislukt. De gemeente heeft nu een eigen 
visie laten opstellen voor de invulling van de 
vier delen van het Kwadrant. 
 
Het noordwestelijke deel is bestemd voor 
bedrijvigheid, dit is het stuk met o.a. Impala 
en het oude Miss Etam gebouw en nog een 
aantal andere bedrijven. Een van de ideeën 
is om een autoboulevard te realiseren. Ook 
het noordoostelijke deel is gereserveerd 
voor bedrijvigheid. Daar worden voorlopig 
de bestaande bedrijven gehandhaafd. In de 
zuidoostelijk hoek met o.a. Silverdome zal in 
de richting van het Van Tuyllpark een  

Kwadrant        door André Stam 

leisureboulevard worden ontwikkeld. Na de 
verplaatsing van de voetbalvereniging DWO 
komt er hier ruimte voor vrij. Wat er precies 
komt is op dit moment nog in onderzoek. Er 
zijn diverse gegadigden die zich willen vesti-
gen in dit gedeelte. Gesprekken worden door 
de gemeente gevoerd, waarna er definitieve 
keuzes worden gemaakt. In het zuidwestelijke 
deel waar nu de volkstuinen zijn gelegen 
wordt gedacht aan woningen. Een woonbe-
bouwing die ook gedeeltelijk een geluidswe-
rende voorziening moet vormen tegen het 
verkeer op de hoofdstructuur. 
 
Door het gebied is een groenzone met een 
voetgangersroute naar het Van Tuyllpark een 
wens, die in de plannen kan worden ingepast. 
De planning is te starten met de ontwikkeling 
van de noordwest hoek omdat de gemeente 
daar al een groot gedeelte in handen heeft. 
 
Als fractie kunnen we ons tot nu toe vinden in 
de voorstellen. Wel hebben wij onze beden-
kingen ten aanzien van mogelijke geluids-
overlast tengevolge van de ontwikkelingen in 
de richting van het Van Tuyllpark. Gelukkig 
deelt een meerderheid van de commissie ons 
standpunt.  

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. 
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