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Denk niet dat invloed in de gemeenteraad alleen maar  
afhankelijk is van het aantal stemmen dat je als fractie hebt! 
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In dit nummer: 

Democratisch gekozen 
door Klaas Schra 

Vooral anders moest het allemaal met 
het nieuwe college. Door de affaire Steri-
genics had het vorige college de porte-
feuilles beschikbaar gesteld. Nadat de 
kiezer heeft gekozen legt een ieder de 
uitslag en vooral de keus van de kiezer 
op zijn eigen wijze uit. Collegevorming 
heeft iets van ellebogenwerk en als je er 
10 hebt ben je sterker dan dat je er 4 
hebt. Vijf maanden lag het politiek werk 
nagenoeg stil en het resultaat is een 
college dat nagenoeg gelijk is aan de 
vorige. De verhoudingen zijn anders, 
coalitie/oppositie 29/10.  
 
Vrijwel direct daarna ging de beerput 
Sterigenics open. Ook al zijn het de 
ambtenaren die hier fouten hebben ge-
maakt, het college blijft verantwoordelijk. 
Diep ging het college door het stof en we 
zijn er nog niet. Onze inbreng staat op 
de website. Voor nu blikken we in dit 
nummer terug en vooruit. Gekrakeel is 
het soms in de politiek. Er is de laatste 
maanden nogal eens geconstateerd dat 
democratie is wat je er zelf van maakt, 
maar wij mogen geloven dat dit alles 
desondanks bestuurd wordt naar Zijn 
raad. 

 

Jarenlang heeft het bedrijf aan de Stork-
straat te veel ethyleenoxyde uit kunnen 
stoten. Er was een ambtenaar die dat 
zelf wel regelde. Iemand belde met een 
klacht, kreeg een collega aan de tele-
foon en toen kwam er veel openbaar. Na 
veel interne onderzoeken kwam er meer 
boven tafel. Het principe van de zelfstu-
rende teams uit de jaren ‘90 was toch 
niet zo’n goed idee. De conclusies en 
aanbevelingen in het rapport De Grave 
zijn snoeihard. De bewoners en werken-
den rondom Sterigenics hebben onaan-
vaardbare risico’s gelopen met betrek-
king tot de volksgezondheid en diverse 
betrokkenen in bestuur en ambtelijke 
organisatie van Zoetermeer hebben  
inadequaat gehandeld met betrekking tot 
het dossier Sterigenics.  
 
De onderliggende vertrouwelijke rappor-
ten geven een beeld van een optelsom 
die er niet om liegt. Vijf zeer kritische 
doorlichtingonderzoeken van diverse 
afdelingen kwamen er toen ook nog bo-
ven tafel die een vergelijkbaar beeld ga-
ven. Achterom- en vooruitkijken of kun-
nen wij die conclusies delen en hebben 
we vertrouwen in de toekomst, dat wa-
ren de thema’s van onze inbreng in de 
raadsvergadering die eindigde op 2 juli, 
bijna 3 uur ‘s nachts. Diep ging het colle-
ge door het stof. De raad besloot uitein-
delijk om het college de opdracht te ge-
ven om - in samenspraak met een dele-
gatie van de raad - de aanbevelingen uit 
het rapport uit te werken in een verbeter-
plan dat in de raad van 13 december 
moet worden vastgesteld.  
 

Sterigenics, 
 het milieuschandaal  

en de beerput 
door Klaas Schra 



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

Nieuwsbrief ontvangen, 
geeft u dan uw email-

adres door. 

Op naar 52 koopzondagen -               
Voorjaarsdebat 21 en 24 juni  

door Klaas Schra 
 
 
Dat was de motie die de meeste aandacht 
kreeg bij het voorjaarsdebat dit jaar. Zoals 
ieder jaar was er ook eind juni het voorjaars-
debat. In die vergadering, die een avond en 
hele dag vergen, worden de kaders vastge-
steld voor de op te stellen begroting van de 
volgende jaren. Hier mag je als politieke par-
tij van alles aan de orde stellen. Iedereen 
geeft zijn visie op de voorstellen van het col-
lege en die visie verwerk je in moties en 
amendementen. Aan het eind van de verga-
deringen worden de moties en amendemen-
ten in stemming gebracht en je probeert er 
een meerderheid voor te krijgen. Het ver-
baasde ons een beetje dat de VVD en ande-
re partijen nu al zo snel met een nieuw voor-
stel voor het uitbreiden van de koopzonda-
gen kwamen. De motie kreeg nu een duide-
lijke meerderheid. Het college moet voor 1 
november met een uitgewerkt voorstel ko-
men nadat ze met winkeliers en inwoners in 
gesprek zijn gegaan. 
 
We hadden dit jaar een ander voorjaarsde-
bat. Het was ook de start van een nieuwe 
collegeperiode. Naast de perspectiefnota 
moest ook het collegeprogramma worden 
vastgesteld. Anticiperen op het zware weer 
dat komen gaat voerde de boventoon. Het 
college hamerde er maar op dat er 17,5 mil-
joen moet worden bezuinigd in de komende 
7 jaar (op een begroting van jaarlijks 400 
miljoen) terwijl wij benadrukten dat daar ook 
voor 2 miljoen nieuw beleid in zit. We dien-
den een motie in om op korte termijn meer 
in reserve te houden in plaats van sparen 
voor later. Het haalde het niet. De raad stak 
ook een stokje voor het voorstel van het col-
lege om behoorlijk wat te stoppen in het 
noodlijdende stadstheater. Onze motie om 
te bezuinigen op excursies van de raad 
haalde het wel. 

Gemeenteraads- 
verkiezingen 2010 

door André Stam 
 
3 maart ligt weer achter ons en we we-
ten hoe onze gemeenteraad er voor de 
komende 4 jaar uitziet. Er waren ver-
rassende wijzigingen in de samenstel-
ling van de raad. Zo werd de VVD de 
grootste partij. De PvdA en SP daalden 
sterk in het aantal zetels. 
 
Als fractie zijn we dan ook dankbaar 
dat de ChristenUnie-SGP de twee ze-
tels heeft kunnen behouden ondanks 
een verlies van 183 stemmen ten op-
zichte van 4 jaar geleden. In 2006 had-
den we 2709 stemmen en nu dus 2526. 
183 minder stemmen! Zijn dit stemmen 
die naar een andere partij zijn gegaan 
of nemen we niet meer de moeite om te 
gaan stemmen? Of zijn we niet vol-
doende gemotiveerd? Om hiervoor een 
sluitende verklaring te geven is lastig.  
 
Wat we wel weten is dat het campag-
neteam haar best heeft gedaan om zo 
breed mogelijk de boodschap van de 
ChristenUnie-SGP voor het voetlicht te 
brengen. Er werd een verkiezingspro-
gramma gemaakt. Een flyer met de 
highlights uit het programma is zo 
breed mogelijk uitgezet. De posters op 
de verkiezingsborden kregen dit keer 
wisselende teksten om zo steeds weer 
een ander punt dat we belangrijk vin-
den onder de aandacht te brengen. 
De verkiezingsavond, de debatavonden 
en onze aanwezigheid op de politieke 
markt zijn altijd weer spannende ge-
beurtenissen: hoe wordt er gereageerd 
en kunnen we contacten leggen zodat 
een potentiële kiezer zich net aange-
sproken voelt en op de ChristenUnie-
SGP stemt. 



 
http://www.zoetermeer.christenuniesgp.nl 

Het laatste nieuws lezen of onze weblog? De politieke agenda doornemen of  
foto’s bekijken? Bezoek onze website en blijf op de hoogte! 

 
Wilt u de politiek via internet volgen?  

Live of achteraf zijn de commissie- en raadsvergaderingen te zien op: 
 

www.raadzoetermeer.nl  

Nieuwe gezichten, met bril 
door Francijn Brouwer-Weemhoff 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen zitten 
de raad en de commissies plotseling vol 
nieuwe gezichten. Onze raadsleden zijn, 
heel stabiel, dezelfde gebleven, en we heb-
ben één nieuw commissielid (dat ben ik). 
Maar er zijn ook fracties die gegroeid zijn 
en nu plotseling voor twee derde uit nieuwe 
raadsleden bestaan!  
 
Dan is een inwerktraject geen overbodige 
luxe. Ook al zijn sommige instromers al 
jarenlang actief voor hun partij, het is voor 
iedereen nuttig om de hoofdlijnen voorge-
schoteld te krijgen. Ook meer ervaren 
raadsleden kunnen daar nog wat van op-
steken.  
 
In Zoetermeer werden daarvoor lange 
avonden georganiseerd, en ik ging daar 
leergierig en vol verwachting heen. De 
voorafgaande eenvoudige doch voedzame 
maaltijden waren erg goed om elkaar te 
leren kennen. Van welke partij ben jij,  
welke commissie ga je doen, hoe ben je 
erbij gekomen om dit te gaan doen... vra-
gen te over.  
 
In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is 
om hoofdlijnen te schetsen zonder opper-
vlakkig te blijven, en om kennis over te dra-
gen zonder te diep te graven. Dat heeft tot 
gevolg dat je eigenlijk nog nieuwsgieriger 
uit zo'n traject komt dan je erin ging... en 
dat is ergens maar goed ook. Als politicus 
moet je altijd nieuwsgierig blijven naar wat 
achter dingen ligt.  
 
Het inwerktraject werd afgesloten met een 
tweedaagse conferentie in Noordwijk.  
Tijdens zulke dagen laat je je dagelijkse 
leven even achter je, en richt je je vol op de 
komende vier jaar. Over partijgrenzen heen 
wil je je richting bepalen, de verhoudingen 
aftasten, en een aanloop nemen voor een 
periode waarin je samen iets bereikt.  
 
En als je dan met enkele tientallen  
mensen-met-een-mening een gedragen 
besluit moet nemen, besef je plotseling hoe  

 
 
 
 
goed het is dat er in de gemeenteraad af-
spraken zijn over de vergaderwijze. Je valt 
in een zee van meningen, opmerkingen en 
plannen en raakt de draad collectief kwijt. 
De poppenkast met spreektijden, fractie-
woordvoerders, voorzitters en voorbereiden-
de vergaderingen blijkt plotseling onontbeer-
lijk. Net als de vaste structuur van een 
raadsbesluit, gevolgd door een motie: de 
raad ... constaterende ..., overwegende …, 
draagt het college op …. en gaat over tot de 
orde van de dag. Het lijkt een keurslijf, maar 
het blijkt een bril waardoor je plotseling 
scherp zicht hebt op wat er moet gebeuren. 
 
 
 
 
 
Uit de fractie … 
en toch ook weer niet 
door André Bos 
 
De raadsverkiezingen zijn geweest, de 
raadsleden zijn beëdigd, het nieuwe college 
is begonnen en de nieuwe fractie  
ChristenUnie-SGP is ook van start. Kortom, 
het politieke bedrijf draait weer op volle toe-
ren. Politieke ontwikkelingen die ik de ko-
mende jaren vanuit de zijlijn zal aanschou-
wen.  
 
De komende jaren hoop ik als fractieassis-
tent mijn bijdrage te leveren in plaats van 
actief lid te zijn van een commissie en/of 
fractie. In de afgelopen jaren heb ik mij be-
zig gehouden met de dossiers veiligheid, 
dienstverlening, brandweer, politie en ge-
meentefinanciën. De ontwikkelingen op de-
ze terreinen zal ik blijven volgen en de frac-
tie gevraagd en ongevraagd van advies 
voorzien. Eenmaal in de politiek gezeten, 
kom je er niet meer van los. De komende 
jaren zullen er op financieel gebied belang-
rijke keuzes moeten worden gemaakt. Be-
langrijk genoeg om de vinger aan de pols te 
blijven houden.  

   



       
  

Francijn Brouwer 
Scheveningsebos 71 
2716 HW ZOETERMEER 
079-3213330 
francijnbrouwer 
@raadzoetermeer.nl 
 
André Stam     
Frederik Hendriklaan 51  
2712 EC ZOETERMEER 
079-3410520     
andrestam@raadzoetermeer.nl 
 
Willy Bij de Vaate   
Kennemerland 29 
2716 BR ZOETERMEER 
079-3513551  
willybijdevaate 
@raadzoetermeer.nl 
 

Klaas Schra    
Voorweg 224   
2716 NL ZOETERMEER 
079-3516910   
klaasschra@raadzoetermeer.nl 
 
Helen du Bois   
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
06-54712282 
helendubois@raadzoetermeer.nl 
 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
 
 
 

DE FRACTIE  
BOVEN EN BENEDEN VAN LINKS NAAR RECHTS 

Kennismaking 

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. 

Mijn naam is Linda Pelle en ik ben geboren op 25 juli 
1991. Sinds juni 2010 ben ik als webmaster werkzaam 
voor de ChristenUnie-SGP in Zoetermeer. Ik hoop in 
deze taak de website van de ChristenUnie-SGP toe-
gankelijker te maken, actueel te houden en aantrekke-
lijker te maken. Zo hopen wij meer bezoekers te trek-
ken. Internet is tegenwoordig een belangrijk medium 
om informatie door te geven en wij hopen daar als 
fractie dan ook gebruik van te maken. Ik hoop de 
christelijke politiek op deze manier een beetje aantrek-
kelijker te maken, niet alleen voor volwassenen, maar 
ook voor jongeren.  
Naast mijn werk voor de ChristenUnie-SGP studeer ik 
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Ik ben 
lidmaat van de Ichthus-gemeente in Zoetermeer en 
zing daar ook in het jongerenkoor Worship.  
 

Als nieuwe fractieassistente stel ik mij graag even aan u 
voor. Mijn naam is Annemieke Wijnmaalen, geboren in  
Den Haag in 1968. Ik ben getrouwd en pleegmoeder van 
een meisje van 5 en een jongen van 1 jaar. 
Ik heb 16 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als lera-
res Duits en decaan, maar na de komst van onze pleeg-
dochter, ruim twee jaar geleden, ben ik me vooral gaan 
richten op het pleegmoederschap. 
 
Ik woon niet in Zoetermeer, maar vanuit ons huis in het  
buitengebied van Leidschendam kijken we op het Buyten-
park (zie foto) en vanwege kerk (De Lichtzijde), school  
(De Schanskorf), vrijwilligerswerk (Ichthusboekhandel  
De Goede Herder) en hobby (Chr. Vocaal Ensemble  
Cantica) kom ik dagelijks in Zoetermeer. Sinds april ben ik 
fractieassistente en is het mijn taak de fractie te ondersteu-
nen op administratief en organisatorisch gebied. Ik vind het 
interessant om op deze manier een steentje bij te dragen 
aan de christelijke lokale politiek. 
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