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Voorwoord 
door Klaas Schra 

 

Iedereen mee laten praten met de 
gemeentebestuurders. Dat zou mooi 
zijn en dan zou het zeker democra-
tisch besluiten zijn. Het mee laten 
praten over de bezuinigingen door de 
inwoners uit Zoetermeer is op het 
congres van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten als voorbeeld  
gepresenteerd. Heel mooi dat er een 
groot aantal voorstellen kwam, maar 
lang niet alle bezuinigingsvoorstellen 
waren bruikbaar. Dat kan ook niet als 
je als indiener niet over de juiste 
voorinformatie beschikt. En dat is de 
reden dat de kloof tussen kiezer en 
gemeentebestuurder nog lang zal  
bestaan, al moeten wij er alles aan 
doen om die te dichten.  
 
In de afgelopen periode is voor ons 
de zondagopenstelling van de  
winkels een belangrijk onderwerp  
geweest. De laatste informatie vindt u 
hier.  
 
In het voorjaarsdebat was het één en 
al bezuinigingen. “Wij realiseren ons 
dat er flink bezuinigd moet worden, 
maar liever minder gemak dan lasten-
verzwaring”, was ons motto bij het 
beoordelen van de voorstellen. Onze 
slotzin was: “Het hangt allemaal af 
van de zegen van God op ons werk, 
daarom bidden wij om die zegen, en 
vele burgers uit deze stad met ons”. 
 

De avond van 6 juni 2011 was een 
bijzondere avond in het stadhuis. 
Het was de afsluiting van de 
burgerparticipatie over bezuini-
gingen. 
De gemeenteraadsleden ontmoet-
ten een groep betrokken burgers 
en de wethouder van financiën. 
Eerst legde de wethouder verant-
woording af van de verwerking van 
de bezuinigingsideeën. Wij waren 
het niet met alle keuzes eens. Ook 
op het proces was wel wat aan te 
merken, maar deze avond was een 
mooi initiatief. Ook de aanwezigen 
waren het niet overal mee eens. 
Gedurende de opsomming van 
maatregelen zag ik gezichten  
betrekken en soms klonk er  
gemopper. Daarom was het ook 
goed hoe het tweede deel van de 
avond werd ingevuld. De fractie-
kamers waren opengesteld en de 
bezoekers konden in groepjes  
binnenlopen en hun zorgen en 
aandachtspunten meegeven. Onze 
fractie kreeg bijvoorbeeld bezoek 
van ouderen- en jongerenambas-
sadeurs. Wat zij ons vertelden, 
konden we weer meenemen bij 
onze voorbereiding van het  
voorjaarsdebat.  
Bij de terugkoppeling aan het eind 
van de avond kwamen zaken  
bovendrijven als bijvoorbeeld het  
afschaffen van het 

 
Verantwoordingsdag 

door Francijn Brouwer - Weemhoff 

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



Voorjaarsdebat 20 en 23 juni 
Kiezen en delen 

door André Bos en Klaas Schra 
 

Dat was het thema dit jaar in het voor-
jaarsdebat. Het college had vooraf haar 
voorstellen in een nota weergegeven. 
In het voorjaarsdebat worden de  
kaders van de begroting voor de  
komende vier jaar vastgesteld. Op 
maandagavond 20 juni kon iedere  
fractie haar visie daarop geven.  
Op donderdag 23 juni werd dat  
besproken met het college in een 14 
uur durende vergadering. Het ging  
voornamelijk over bezuinigingen. De 
gemeente Zoetermeer staat voor een 
grote bezuinigingsopgave. In totaal 
moet de begroting structureel met  
25 miljoen omlaag. Vorig jaar waren al 
12 miljoen van de maatregelen ingezet. 
Er moest dus nu nog 13 miljoen bij.  
In het voorjaar heeft de inbreng van de 
inwoners, ofwel het traject van burger-
participatie, een veelheid aan ideeën 
opgeleverd. Na beoordeling op haal-
baarheid was een keuzepakket van  
6,4 miljoen aan bezuinigingen en  
6,6 miljoen aan inkomsten bij elkaar 
gesprokkeld. Van de bezuinigingen 
moest 5 miljoen nader ingevuld wor-
den. Ook zijn de inkomsten van het rijk 
veel minder dan vorige jaren. 
 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
- Het laten verdwijnen van 150 arbeids-
plaatsen bij de gemeentelijke organisa-
tie 
- Het bezuinigen op het onderhoud aan 
de openbare ruimte 
- Het afschaffen van het schoolzwem-
men. Besparing € 325.000,-- 
- Het ongedaan maken van de korting 
op het Centrum voor Jeugd en Gezin 
- Het niet meer open stellen van de  
publieksbalie op vrijdagavond 
- Het aanpakken van de leegstand van 
leegstaande kantoorgebouwen 
 
Door middel van het indienen van een 
motie, als fractie of samen met andere 
fracties, probeer je de voorstellen van 
het college aan te passen. 72 moties 
werden er die dag  ingediend. Een  
aantal daarvan wordt ingetrokken of 
gewijzigd als in het debat blijkt dat er 

schoolzwemmen. Dit is in het voor- 
jaarsdebat ook uitgebreid besproken 
door verschillende partijen. 
Er is nog geen beslissing genomen. 
Op verzoek van de gemeenteraad 
komt het college eerst met een  
notitie over mogelijke alternatieven. 
Daarna wordt er een beslissing  
genomen over het wel of niet  
afschaffen van het schoolzwemmen. 
Maar zo ziet u: het heeft nut om op 
zo'n avond aanwezig te zijn. Je kunt 
raadsleden op ideeën brengen, 
standpunten bijsturen, en ook  
wethouders bevragen.  
Is democratie niet mooi?  
 
 
Winkels open op zondag? 

Geen probleem meer! 
door Klaas Schra 

 
Zo lijkt het wel na de beantwoording 
van minister Verhagen op vragen 
van de landelijke ChristenUnie, SGP 
en SP. Samen met de plaatselijke 
CDA en SP hebben wij de minister 
gevraagd om dit besluit van de  
gemeenteraad voor te dragen aan 
de Kroon om het te vernietigen. 
Daarop hebben we nog geen  
antwoord. Gezien de antwoorden op 
de Kamervragen zal het  antwoord 
wel nee zijn. De Kamerfracties  
hebben weer nieuwe vragen gesteld. 
In onze ogen maakt de minister zich 
er toch wel wat gemakkelijk vanaf. 
Zo is in het debat in de Tweede 
Kamer destijds gesteld dat de  
winkels niet open mogen om econo-
mische redenen. Hier is het voorna-
melijk omdat de winkels in  
Leidschenveen open zijn. Ook de 
onderbouwing voor toerismebepaling 
is volgens de minister in orde. In de 
gemeenteraad is op 9 mei het besluit 
genomen met 21 voor en 15 tegen.  
Drie leden waren afwezig. 
 
 

 
 
 

 
 



    

 
     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  

toch geen meerderheid voor te krijgen 
is. Aan het eind van de vergadering 
wordt er gestemd. Eerst over de  
moties, daarna over het college-
voorstel. 33 moties werden aange-
nomen, waarvan de meeste het  
ongedaan maken van sommige bezui-
nigingsvoorstellen betroffen. Dat 
houdt in dat het college weer meer 
dan voldoende huiswerk mee kreeg 
en nu op zoek mag gaan naar andere 
voorstellen om de begrotingen van 
2013 t/m 2017 toch weer sluitend te 
krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarnemend fractievoorzitter Klaas Schra  
in actie tijdens het voorjaarsdebat 

 
 

Onderhoud  
openbare ruimte 

door André Stam 
 

De indeling in kwaliteitsklassen van 
het onderhoud van de openbare  
ruimte is een systematiek die door de 
landelijke organisatie CROW is opge-
steld. Het is een goed middel om de 
openbare ruimte te kunnen beoor-
delen. De methode werkt met een 
normering die met foto’s wordt  
geïllustreerd en die de verschillen in 
kwaliteit laten zien.  
Om een voorbeeld te noemen, voor 
onkruid op verharding gelden de vol-
gende richtlijnen: 
 

Kwaliteit hoog  (A) onkruidbedekking 
10% of minder per 100 m2 
Kwaliteit basis (B) onkruidbedekking 
30% of minder per 100 m2 
Kwaliteit laag (C) onkruidbedekking 
40% of minder per 100 m2 

 
 
Voor verharding, groen, meubilair en 
schoon gelden soortgelijke beoor-
delingsnormen. 
Wat er ook gebeurt, de veiligheid mag 
nooit gevaar lopen. Bij kruispunten  
mogen geen onoverzichtelijke plekken 
ontstaan. Ook al wordt de rest minder 
gemaaid, daar moeten dan gedeelten 
van de berm gemaaid worden, zodat 
er weer voldoende zicht is.  
 
Kunnen we als burgers zelf meehelpen 
om de stad netjes te houden?  
Als iedereen geen afval op straat of in 
de berm gooit dan scheelt het vele 
uren effectief groen onderhoud. 
Ook valt er te denken aan adoptie 
groen. De buurt pleegt zelf onderhoud 
aan een stukje plantsoen met door de 
gemeente ter beschikking gestelde 
materialen. De aankleding van de  
rotondes door bedrijven is ook zo’n 
initiatief. Uw eigen trottoir onkruidvrij 
houden helpt ook om het kwaliteits-
niveau beter te houden. Dat de  
gemeente de rommel wel opruimt is 
vaak wel heel gemakkelijk maar thuis 
en in onze eigen tuin houden we het 
toch ook netjes? 

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. 



       
Francijn Brouwer 
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André Stam      
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2712 EC ZOETERMEER 
079-3410520     
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Willy Bij de Vaate    
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Klaas Schra    
Voorweg 224   
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Helen du Bois    
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
 
 
 
 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
andrebos 
@raadzoetermeer.nl 

 
DE FRACTIE  

BOVEN EN BENEDEN VAN LINKS NAAR RECHTS  

Het voorstel van het college is om een bezuini-
ging op het onderhoud van het openbaar gebied 
door te voeren. Voorgesteld werd om de kwaliteit 
van het onderhoud in het Stadshart en de winkel-
centra terug te draaien van hoog naar basis en in 
de woongebieden naar het niveau laag. Dit zou 
ca. 2 miljoen euro opleveren. De raad heeft het 
college via een motie opgedragen deze bezuini-
ging te beperken tot 1,3 miljoen euro en nader te 
onderzoeken hoe deze invulling gerealiseerd kan 
worden met zo min mogelijk verlies van kwaliteit. 
 
De afdeling Stadsbeheer Uitvoering (SBU) van 
de gemeente Zoetermeer doet het onderhoud 
van het Stadscentrum en het Dorp nu nog in  
eigen beheer. Voor de overige wijken wordt het 
onderhoud al aanbesteed aan aannemers en 
vindt het onderhoud plaats van gevel tot gevel. 
Het onderhoud van het groen en de weg is bij 
één partij ondergebracht. Die aannemer houdt de 
kwaliteit van de openbare ruimte bij op basis van 
de eerder genoemde kwaliteitsniveaus die door 
de raad zijn vastgesteld. Stadsbeheer controleert 
de aannemers op de afgesproken kwaliteitseisen. 
Het college stelt nu voor om het onderhoud in 
Dorp en Stadshart ook maar uit te besteden aan 
een aannemer. Besparing: ca € 600.000,- per 
jaar. 

Stand van zaken bij de  
grote projecten 

door Klaas Schra 
 

In de loop der jaren zijn er heel wat grote  
projecten voorbij gekomen. De economische  
crisis heeft een erg groot gat geslagen in de  
ambities en zonder in doemdenken te vervallen, 
bij veel projecten zijn de ambities aanzienlijk  
bijgesteld.  
Culturele As en het Stadsforum of Zoetermeer 
Centraal: de verbinding tussen het Stadshart en 
het oude Dorp, het nieuwe culturele centrum.   
Hiervoor is geld gereserveerd, maar voorlopig 
staat dat er nog niet. Het Palenstein park wordt 
wel verder uitgewerkt. 
Palenstein herstructurering: volgens de planning 
zouden nu bijna alle flats al gesloopt zijn. In de 
samenwerkingsovereenkomst met de woning-
bouwcorporaties was veel niet opgenomen.  
Inmiddels zijn gemeente en woningbouw-
verenigingen het weer eens en kan er verder  
gesloopt en gebouwd worden.  
Bleizo: ook daar zijn de plannen aanzienlijk  
bijgesteld. Vol verwachting ziet de gemeente de 
komst van het Factory Outlet Center tegemoet.  
 

     
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. 
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. 


