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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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In dit nummer: Schaduwen vooruit...  
door Klaas Schra  

Nog maar nauwelijks is de inkt droog 
van de krant met de tussenbalans en 
er wordt al naar de periode na maart 
2010 gekeken. De verkiezingen wer-
pen hun schaduwen al weer vooruit.  
 
Bij sommige fracties zijn er hoge ver-
wachtingen en lopen diverse aanstaan-
de wethouders al warm. In de tussenba-
lans hadden diverse fracties hele lijsten 
met behaalde successen. Wij zijn er niet 
zo goed in om ons op de borst te slaan, 
trouwens successen kent vaak vele va-
ders. U hoeft zich ook niets meer te la-
ten wijsmaken want u kunt vanuit uw luie 
stoel volgen hoe het er bij het politieke 
debat aan toegaat.  
 
Toch zitten we er wel mee hoe we ons 
moeten profileren. Onze taak is primair 
het controleren van het college, het stel-
len van de kaders van belangrijke nota’s 
van het college, het komen met nieuwe 
initiatieven, het vertegenwoordigen van 
“het volk” ofwel onze achterban. Wij zijn 
van mening dat we serieus ons werk 
moeten doen en de stukken moeten be-
studeren om goed te kunnen reageren 
en te weten waarover het gaat. Het is 
van groot belang altijd constructief mee 
te denken om serieus genomen te wor-
den. Bij echte principiële zaken wordt er 
dan ook rekening gehouden met onze 
mening.  
 
Veel politici denken in periodes van vier 
jaar. Onze opdracht ligt verder, vinden 
wij. Op God te vertrouwen is goed maar 
er is meer. Het is noodzaak onze talen-
ten aan te spreken om ons te profileren 
in afhankelijkheid van Hem. Mogen we 
in de aanloop naar de verkiezingen ook 
een beroep doen op uw talenten? 

Flitsende vergunningen  
  door Klaas Schra 

Onlangs hebben wij in de commissie 
uitgebreid gesproken over het voor-
stel van het college om in het vervolg 
in één dag een vergunning voor een 
dakkapel af te kunnen geven. De zo-
genaamde Flitsvergunning.  
 
Onze reactie was dat dit bestuurlijk sco-
ren is, terwijl wij ons afvragen of de amb-
tenaren daarop toegerust zijn. Onze er-
varingen met bijvoorbeeld het verkrijgen 
van bouwvergunningen is anders. Wij 
hebben gesteld dat we behoefte hebben 
aan een meedenkende overheid en dat 
we dat in alle opzichten nog niet erva-
ren. Wij horen meer van dergelijke reac-
ties. Kunt u ook voorbeelden geven 
waaruit blijkt dat we daar duidelijk meer 
achteraan moeten gaan? Mail of bel ze 
alstublieft door. 

De vorige verkiezingstijd 
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Elektronische Informatieborden 
In navolging van andere steden willen wij 
graag elektronische informatieborden, bij-
voorbeeld langs de H-structuur en/of langs 
de A12. In een innovatieve ICT-stad mogen 
deze niet ontbreken! Voor stadspromotie, 
maar ook als informatie- en communicatie-
kanaal voor bijvoorbeeld calamiteiten in de 
gemeente. Met als tip: zet ze ook in voor bij 
de verkiezingen in plaats van de huidige kale 
borden met posters. De borden kunnen door 
de gemeente en private partijen gebruikt en 
bekostigd worden. Het college komt met een 
onderzoek. 
 
Palenstein Kanswijk 
Soms gaan zaken heel snel. Maandagavond 
stelden wij via een motie voor om de Eet-
Keet voor de wijk Palenstein te behouden. 
Dinsdag heeft het college al besloten om de 
felgekleurde EetKeet aan te kopen. De Eet-
Keet is destijds uit nood neergezet i.v.m. de 
grootschalige renovatie van de Vestia-flats 
Inmiddels is het een goedlopend sociaal 
middelpunt geworden. 
 
Impuls wijk– en buurtcentra  
Om de sociale cohesie in wijken en buurten 
te verhogen zijn er volgens ons meer activi-
teiten nodig. Wij vroegen het college hier 
actief werk van te maken om zo ook de be-
zettingsgraad van de wijk- en buurtcentra te 
laten stijgen.  

Kennismakingspakket voor 65-jarigen 
Iedereen die 65 jaar wordt ontvangt van de 
gemeente voortaan een verjaardagskaart. 
Daarmee kan men bij het VIP (het Vrijwilli-
gers Informatiepunt) een informatiepakket 
halen over allerlei activiteiten waaronder vrij-
willigerswerk.  
 
Goed opgeleide werknemers 
Zoetermeer heeft sinds kort de opdracht van 
het Rijk om meer dan 200 werkwillenden, die 
geen uitkering ontvangen, aan een baan te 
helpen. Deze, vaak hoog opgeleide mannen 
en vrouwen, missen de aansluiting op de 
arbeidsmarkt. Dit geldt evenzo voor een 
groep hoog opgeleiden die in de bijstand 
zitten. Het huidige beleid doet niets voor de-
ze groepen, terwijl bedrijven ze hard nodig 
hebben. Wethouder Haan wilde wachten op 
de landelijke ontwikkelingen. Wij vroegen 
hem om daadkracht en aan de slag te gaan 
en dit mee te nemen in de nieuwe Kadernota 
Arbeidsmarktbeleid. 
 

Begroten is keuzes maken, het begrotingsdebat 2008 
 

      door Klaas Schra en Helen du Bois  

“Begroten is keuzes maken en daarom 
kiezen wij voor nog meer lastenverlich-
ting voor de burgers in plaats van  
“Sparen voor later” en/of het oppotten 
in allerlei potjes” was onze reactie na 
de eerste termijn van het college. En 
dat was ook de tendens van het hele 
begrotingsdebat dit jaar. Maandag-
avond 10 november begonnen we met 
het eerste termijn om donderdag 13 
november de hele dag verder te debat-
teren over de begroting voor de komen-
de vier jaar. Het waren plezierige verga-
deringen en het streven was om een 
evenwichtige begroting vast te stellen, 
maar voor iedereen is evenwichtig weer 
anders. 
 
In het voorjaarsdebat in juni worden de 
kaders voor de begroting vastgesteld. 
Daarin hadden wij gesteld dat er best  
€ 400.000 lastenverlichting voor de bur-
gers vanaf kon nadat uit de jaarrekening 
2007 bleek dat er een overschot was van 
17 miljoen. Het was plezierig te merken 
dat het college het gehele voorstel had 
verwerkt in de begroting. Omdat er na 
Prinsjesdag nog eens 11,6 miljoen vanuit 
het Rijk bij kwam wilden wij nog meer las-
tenverlichting. Volgens de wethouder was 
dat “not done” en de meerderheid van de 
raad kregen wij dan hierin ook niet mee. 
Wel al onze andere moties. 
 
Onze algemene beschouwing ging over 
drie onderdelen a. de keuzes van het col-
lege b. de verwerking van de moties uit 
het voorjaarsdebat en c. onze eigen wen-
sen en keuzes. Vragen hadden wij of de 
evenementen nou niet iets minder kunnen 
en over de invulling van het zgn Stadsmu-
seum Plus dat aan de Dobbe gebouwd 
moet worden. Het college heeft hiervoor al 
10 miljoen gereserveerd terwijl iedereen in 
de raad het er nog lang niet over eens is. 
Ook hadden wij moeite met het aanvullend 
krediet voor de Stadsboerderij in Ooster-
heem. Het college had daar maar even 
een krediet van 1,1 miljoen toegevoegd. 
Onze motie voor nog meer lastenverlich-
ting was dan ook als signaal bedoeld. Het 
college kiest meer voor het toevoegen aan 
de Meerjaren Investerings Plan (MIP). 
Voor het realiseren van de wensen in het 
kader van de Stadsvisie 2030 is minstens 
50 miljoen nodig. 
 
Hiernaast ziet u de door ons ingediende 
moties:  
 

Sociale Dienst 

Debat rondom het  
besteden van  

Zoetermeers geld. 

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. 



Cynthia Ortega 

Gezocht! 
 

Politiek talent 
 
 

Wilt u uw kennis en kunde toepassen voor het maatschappelijk belang? 
of 

Wilt u de fractie ondersteunen op welke manier dan ook? 
of 

Wilt u meepraten over beeldvorming en standpuntbepaling van de fractie? 
of 

Wilt u specifieke dossiers voor de fractie behartigen? 
of 

Wilt u meer weten over ons werk in de plaatselijke politiek? 
 
 

Bezoek dan eens een keer onze fractievergadering. 
U kunt contact opnemen met onze fractieassistente Thea de Jong. 

We zijn op zoek! 

 
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. 
 

Wilt u de politiek volgen? U kunt de commissie- en raadsvergaderingen volgen op: 
 

www.raadzoetermeer.nl  

Vanaf 2004 werden de rijksgelden voor 
integratie, met name om oudkomers te 
stimuleren via taallessen, gestopt. Sa-
men met de PvdA dienden wij toen een 
motie in voor extra geld voor taallessen 
en themaochtenden. Dit ontwikkelde 
zich met de enthousiaste deelnemers 
langzamerhand tot een moedercentrum 
in Palenstein, gerund door overwegend 
vrijwilligers. 
 
Van het een kwam het ander. Het moeder-
centrum breidde zich uit, zowel met pro-
gramma’s als in de wijken Oosterheem en 
nu ook Meerzicht. Buytenwegh is al in 
beeld. 
Piëzo, dat staat voor Participatie Integratie 
en Emancipatie Zoetermeer, werd een 
stichting, heeft inmiddels 160 vrijwilligers, is 
nu een erkend stagebedrijf, heeft diverse 
participatiebanen en inmiddels ook projec-
ten voor mannen opgestart.  
 
Oud-minister Vogelaar kwam kijken bij Pië-
zo waar haar de eerste integratiekalender 
werd uitgereikt en ze was trots wat Piëzo 
had bereikt. Een voorbeeld voor anderen, 
zei ze. 

 
In juni las ik op de website van de Christen-
Unie  dat Cynthia Ortega van de Tweede 
Kamerfractie een Rotterdamse wijk had gea-
dopteerd. De problemen die zij benoemde 
leken veel op die waar Piëzo op insprong. 
Contacten werden gelegd en 21 augustus 
kwam ze op werkbezoek. Het resulteerde in 
een uitwisseling van kennis en ervaringen die 
weer allerlei ideeën opleverden. Zo werd er 
het idee geboren om in de EetKeet het sui-
kerfeest te vieren voor de wijk. Vijf weken 
later waren er 300 bewoners, ook van ver 
buiten Palenstein bij elkaar. Uit allerlei cultu-
ren en met allerlei gerechten. Samen georga-
niseerd. 
 
Uit deze ervaringen ontstonden drie moties. 
Die van de EetKeet, de goed opgeleide werk-
nemers en de wijk- en buurtcentra. Allemaal 
hebben ze in hun basis te maken met waar 
Piëzo tegenaan loopt. 
 
Als je hierop terugkijkt, dan zie je wat je kunt 
bereiken als je je hard maakt voor groepen in 
de samenleving. Op die manier wordt onze 
slogan “Wij geloven dat het anders kan!” echt 
zichtbaar. 

Werkbezoek aan Piëzo 
 

      door Helen du Bois  



  

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  

Thea de Jong 

Normaal gesproken leveren de fractiele-
den (soms na wat aanmoedigingen van 
mijn kant) hun teksten aan voor het Frac-
tieNieuws. Maar deze keer mag ik zelf een 
stukje schrijven en dan ook nog over me-
zelf. 
 
Ik weet het nog goed, als 18-jarige kwam ik 
bij een fractie die boordevol plannen zat. Vol 
enthousiasme ging ik aan de slag met de 
notulen, het archief, ontstond de website en 
ontwikkelde zich het FractieNieuws en de 
FractieUpdate.  
 
Jarenlang maakte ik deel uit van de fractie 
ChristenUnie-SGP, een plek waar ik me erg 
thuis heb gevoeld. Daarnaast werd mijn ver-
bondenheid met Zoetermeer groter door alle 
beleidsplannen, problemen en initiatieven 

Afscheid 
door Thea de Jong 

die over de tafel gingen. Zes jaar zijn erg snel 
voorbij gegaan. Inmiddels ben ik bijna klaar 
met studeren en ben ik me volop aan het ori-
enteren op de periode die hierna gaat volgen. 
Graag had ik mijn hele studententijd fractieas-
sistente willen zijn, maar gaandeweg zijn mijn 
studies steeds meer tijd in beslag gaan ne-
men. Hierdoor heb ik de keuze moeten ma-
ken om het fractieassistentschap over te dra-
gen aan iemand anders die ook weer vol en-
thousiasme van start kan gaan.  
 
Vol interesse zal ik de Zoetermeerse politiek 
blijven volgen en natuurlijk de verrichtingen 
van onze fractieleden daarbinnen. Maar nu 
van buitenaf, gewoon als Zoetermeers burger. 
De volgende keer zal ik het FractieNieuws net 
als u pas lezen als het op de mat valt, zonder 
al het werk vooraf. Ik kijk er nu al naar uit. 

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. 

Kadernota Sport  
 
Wilt u de fractie ondersteunen en meedenken met de nieuwe Kadernota Sport? 
Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan bij Willy Bij de Vaate (willybijdevaate@zoetermeer.nl). 
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