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Behoedzaam, sociaal en 
rechtvaardig bezuinigen 

door Helen du Bois 

Wij sloten onze bijdrage over de  
meerjarenbegroting 2011-2014 af met de 
woorden van Micha 6:8-9: 
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je 
weet wat de HEER van je wil: niets an-
ders dan recht te doen, trouw te betrach-
ten en nederig de weg te gaan van je 
God. Hoor, de HEER roept tot de stad – 
wie wijs is heeft ontzag voor uw naam.”  
 
Daarmee wilden we ons doel, sociaal en 
rechtvaardig bezuinigen, niet te snel en 
niet te veel, in het juiste perspectief  
plaatsen. Als christelijke partijen willen wij 
opkomen voor de kwetsbaren in de  
samenleving, maar tegelijkertijd ook het 
belang van goed rentmeesterschap in het 
oog houden. Een gezonde financiële 
begroting nu is van groot belang voor de 
toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen.  
 
Bewindvoerders voor de schuldhulp-
verlening vanuit de gemeente zelf. Dat 
was een motie van ons, waarin we  
vroegen om een onderzoek voor een  
beter resultaat bij de schuldhulptrajecten. 
Bijna alle partijen hadden al hun hand-
tekening gezet, nog voordat het debat 
begon. De aanvragen voor schuldhulp 
zijn het laatste anderhalf jaar namelijk  
verdubbeld! 

Samen met u als inwoners zullen we in 
het voorjaar ons buigen over nog-
maals 12 miljoen bezuinigingen voor 
de komende jaren. Dat gaat echt pijn 
doen. Voor de mensen met een 
uitkering, de werkende armen (een 
doelgroep die steeds groter wordt) en 
voor de middeninkomens. 
U krijgt een uitnodiging namens de 
Raad en het College om met ons mee 
te denken. Waar wilt u op bezuinigen 
en waarop beslist niet. Van alle  
inbreng zal een terugkoppeling komen 
waarom het juist wel of juist niet in een 
bezuinigingsvoorstel is opgenomen. 
Tijdens het Voorjaarsdebat in juni 
2011 zullen we als gemeenteraad  
onze keuzes moeten maken.  
 
 

 
Samen overleven  

in het begrotingsdebat 
door Helen du Bois en 

Klaas Schra 
 

Was ons thema tijdens het Voorjaars-
debat nog anticiperen, nu was het 
meer samen overleven bij het begro-
tingsdebat op 8 en 11 november. Op 
vele onderdelen moet bezuinigd wor-
den en we zijn er nog niet. Zoals het er 
nu naar uit ziet moet er de komende 
vier jaar nog meer bezuinigd worden. 
De gevolgen van de crisis zijn groot, 
daar was iedereen het wel over eens. 
Het was ook geen onplezierig debat. 
Wij hebben, met pijn in het hart, met 
de meeste bezuinigingsvoorstellen 
ingestemd. We konden niet anders. 

 

De fractie wenst u een gezegend Kerstfeest  
en een voorspoedig 2011 



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 e-mailadres door. 

In maart komt er een memo met 
bevindingen naar de gemeenteraad.  
 
Wil je nieuwe voorstellen doen, dan dien je 
als fractie een motie in. Zo waren er ook 
een paar min of meer ludieke moties als 
het laten bouwen van nestkastjes en het 
maken van minibibliotheekjes in de wijk. 
Een kast op straat waar u een boek in kunt 
leggen als u hem uit hebt en waar  
bijvoorbeeld uw buurman hem ook kan  
lezen. Als je als fractie een wijziging op de 
begroting wilt, dien je een amendement in. 
Na het debat worden de moties en amen-
dementen in stemming gebracht. Bij een 
meerderheid worden deze aangenomen of 
anders verworpen. Om een voorbeeld te 
noemen, zo waren de eindejaarsattenties 
voor de ambtenaren er volledig  
uitbezuinigd. Na het aannemen van een 
amendement hierover krijgen de  
ambtenaren toch nog een kleine attentie. 
Ook al worden ze gewaardeerd, warme 
woorden hang je niet aan de muur. 

 
 
 

Eindelijk, ze komen er… 
door Klaas Schra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De geluidschermen aan de A12 worden 
binnenkort geplaatst. Vanaf de Oostweg tot 
ergens voorbij Meerzicht. Kosten:  
7,8 miljoen euro, waarvan het Rijk het 
meeste betaalt. In de commissie was er 
een inspreker die de schermen graag 1000 
meter verder wilde hebben, richting 
Den Haag. Prompt kwam er een voorstel 
om ze dan maar 1000 meter te  
verschuiven. Wij hebben gesteld dat we 
erg blij zijn voor de bewoners van het  
Oude Dorp. Na enige discussie is de motie 
om het scherm 1000 meter te verschuiven 
door de indiener, LZ, maar ingetrokken. 

 

Was het in het voorjaar duidelijk dat er 
ca. 4 miljoen bezuinigd moest worden, in 
de zomer bleek dat er nog eens 
6 miljoen overheen kwam. Het nieuwe 
college had een taakstelling ingezet van 
18 miljoen. Nu gingen de voorstellen zo 
ver dat er voor 12 miljoen bezuinigingen 
was ingevuld op een begroting van 
totaal ca. 400 miljoen per jaar. In zo’n 
vergadering komen de begrotingen voor 
de komende vier jaar aan de orde. Er 
moet in die periode nog eens 12 miljoen 
gevonden worden. Samen met de  
inwoners van Zoetermeer moeten die 
ingevuld worden. Wij hebben er op  
aangedrongen om vooral de inwoners 
deelgenoot van het probleem te maken. 
Zo zal er in heel Zoetermeer veel minder 
gemaaid worden. Het niveau van onder-
houd in stadshart en wijken zal aanzien-
lijk lager worden.  
 
Enkele moties (door ons mee ingediend) 
waar veel over gesproken werd en die 
aangenomen werden: 
Armoedebeleid: wordt echt een grote 
opgave en het college heeft toegezegd 
om dit in samenspraak met o.a. kerken 
aan te pakken. 
 
Taalmaatjes: taal- en integratietraject 
van Nederlanders en anderstaligen. 
Het derde en laatste al toegezegde jaar 
mocht niet worden wegbezuinigd.  
 
Verbonden Partijen: onze motie voor 
een deskundigheidstraining voor de 
gemeenteraad werd gehonoreerd. 
Steeds vaker werken gemeenten samen 
en is het behoud van bestuurskracht en 
een goede besteding van de financiën 
van groot belang. 
 
Stichting Piëzo: voldoende budget voor 
een organisatie die in vier centra in  
Zoetermeer activiteiten verricht voor en 
door inwoners met als doel iedereen 
mee te laten doen.  
 
Wethouder Haan kreeg tijdens de 
vergadering veel lof omdat in die week 
de Sociale Dienst tot de beste van  
Nederland was verkozen. Wat voor ons 
als fractie nog belangrijker was, waren 
de toezeggingen die wethouder Haan 
deed tijdens het debat over het 
reïntegratiebedrijf Fourstar. Eindelijk was 
de wethouder bereid de jarenlange 
klachten serieus te nemen, meer 
aandacht te hebben voor de 
uitvoering en een klanttevredenheids-
onderzoek onder de werknemers. 



    

     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  

Stichting Piëzo 
door Willy Bij de Vaate – Sterk 

  
Begin november jl. werd de begroting van 
de gemeente Zoetermeer in de gemeen-
teraad besproken.  Wellicht hebt u er iets 
van gezien, want de besprekingen in de 
gemeenteraad werden integraal door 
ZFM uitgezonden. 
Tijdens deze bijeenkomsten werd veel tijd 
besteed aan de stichting Piëzo. Omdat 
lang niet iedereen weet wat voor een  
organisatie Piëzo is, wordt hier enige 
uitleg gegeven. 
De officiële doelstellingen van Piëzo zijn: 
1. Het bevorderen van wijkgerichte 

emancipatie, participatie en integra-
tie van allochtone en autochtone 
mannen en vrouwen; 

2. Het bevorderen van op emancipa-
tie, integratie en participatie gerich-
te activiteiten in de wijken Buyten-
wegh, Meerzicht, Oosterheem en 
Palenstein, ondergebracht in Piëzo-
centra. 

 

 
Hiermee heeft Piëzo de volgende kern-
functies: 

• In het algemeen, op stedelijk ni-
veau, een bijdrage leveren aan een 
optimale en volledige participatie 
en integratie van Nederlandse en 
niet Nederlandse inwoners. 

• Op stedelijk niveau een bijdrage 
leveren aan de emancipatie van 
niet Nederlandse vrouwen en meis-
jes. 

• Wijkgericht een bijdrage leveren aan 
multiculturele ontmoetingen en dia-
loog met een educatief, sociaal-
cultureel en recreatief karakter ten 
behoeve van alle inwoners. 

 
Het bovenstaande is een nogal vage  
omschrijving. In de praktijk komt het erop 
neer dat Piëzo in de vier genoemde wijken 
een laagdrempelig centrum heeft waar de 
burgers van Zoetermeer kunnen binnenlo-
pen. In deze centra vinden allerlei activitei-
ten plaats die voortvloeien uit de doelstel-
ling. Om een (lang niet volledige) indruk te 
geven waarvoor je zoal bij Piëzo terecht 
kunt: 

• allerlei vormen van informatiever-
strekking; 

• taallessen voor mensen die onvol-
doende Nederlands spreken; 

• leeskringen voor mensen die zich in 
bepaalde onderwerpen verder willen 
verdiepen; 

• bepaalde sportieve activiteiten zoals 
aerobics en yoga; 

• les in kleding maken; 

• kooklessen; 

• gezondheidsvoorlichting; 

• lessen over maatschappijleer; 

• teken- en schilderlessen; 

• vrouwenontmoetingsavonden; 

• etc. etc. 
 
Zoals gezegd, is Piëzo laagdrempelig. De 
centra worden gefinancierd door de  
gemeente. Voor de deelnemers zijn de 
kosten daarvoor laag en er is ook kinder-
opvang voor vrouwelijke deelnemers die 
hun jonge kinderen bij zich hebben.  
Mocht u meer willen weten over Piëzo, dan 
wordt u van harte uitgenodigd voor een 
bezoek. 
U kunt zich opgeven bij de fractie van de 
ChristenUnie-SGP, zodat wij dat begin 
2011 kunnen organiseren. 

 
  
  



       
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 

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. 

Vastgoedbedrijf Zoetermeer 
door Klaas Schra 

 
Per 1 januari krijgt de gemeente een Vastgoedbedrijf. 
Alle gebouwen worden nu beheerd door de  
afzonderlijke afdelingen. De afdeling Onderwijs had 
scholen, de afdeling Vrije tijd en Accommodatie de 
zwembaden en sportvelden etc. Zo gebeurde het wel 
dat er een gebouw voor de hele week gehuurd was, 
met subsidiegeld, en bijvoorbeeld alleen op donder-
dagavond gebruikt werd. Straks is het zo dat er één 
bedrijf is dat over alle gebouwen gaat. Men wil vervol-
gens ook vertegenwoordigers aanstellen die over een 
deel van de gebouwen gaan en die contacten onder-
houden met een bepaalde doelgroep. Voor ons kan 
dat van belang zijn omdat er dan bijvoorbeeld ook een 
vertegenwoordiger komt die de kerkgemeenschappen 
als doelgroep heeft. Het moet straks dus eenvoudiger 
zijn om een zaal van de gemeente te huren.  
 
 
 

Blowverbod 
door Helen du Bois 

 
De ChristenUnie-SGP heeft voor en in de verkiezingstijd 
gepleit voor een blowverbod. Wij vinden dat blowen in de 
openbare ruimte criminaliteit aantrekt. De combinatie met 
de alcoholverboden (jaren geleden ook ons initiatief) leek 
ons een goede aanpak tegen (ernstige) overlast. Maar 
daarvoor kregen we weinig steun van andere partijen. Men 
vond zo’n verbod te verstrekkend en getuigen van teveel 
bemoeizucht. 
 
Overtuigen in de politiek heeft soms meer tijd nodig en een 
beetje hulp uit onverwachte hoek. Tijdens het Voorjaars- 
debat vroeg LHN om een blowverbod op schoolpleinen. 
Met een krappe meerderheid werd deze motie aangeno-
men. De uitwerking door het college had echter een 
positieve verrassing. Men had de schoolpleinen bewust 
anders “geïnterpreteerd”. Op verzoek van de politie werd 
de interpretatie: “door het college aan te wijzen gebieden”. 
Verstrekkender dan was verzocht. Het amendement tegen 
van D66 werd bijna helemaal omgevormd naar de term 
“waar sprake is van overlast”. 
 
En zo hebben wij onze wens vervuld. Daar waar ernstige 
overlast is zal behalve een alcoholverbod ook een 
blowverbod worden ingesteld en gehandhaafd. 


