Vandaag ontvangt u weer een digitaal FractieNieuws. Wij houden u graag op de hoogte van
de actuele en politiek relevante onderwerpen uit de Zoetermeerse samenleving. Wij houden
ons aanbevolen voor reacties op deze onderwerpen, maar het mogen ook andere
onderwerpen zijn. We kunnen uw mening goed gebruiken bij onze besluitvorming.
Veel leesplezier!
Namens de fractie,

Marieke Janse, Fractieassistente

Het Stadsforum
Grappig om onze eigen motie weer terug te zien in allerlei
kranten. Wij vinden dat er eindelijk eens werk gemaakt moet
worden van de verbinding Dorpstraat – Stadshart, ook wel het
project de Culturele As genoemd. Een van de belangrijke
onderdelen daarvan is de bouw van het Stadsforum, het rode
vierkantje op de plattegrond hiernaast. Hierin komen de nieuwe
bibliotheek en het Stadsmuseum. Het project loopt al een hele
tijd en door de bezuinigingsperikelen is dit steeds op de lange
baan geschoven, terwijl de middelen ervoor gereserveerd zijn.
Omdat het raadsbesluit wat krom geformuleerd was, hebben
we een eigen motie ingediend. Het CDA en VVD hadden ook een
motie waarin een voorwaarde was opgenomen dat het huidige
gebouw t.z.t. niet leeg mag staan. Nadat we hun voorwaarde in
in onze motie geschoven hadden, werd het geheel aangenomen.
Er zal nu een Voorlopig ontwerp gemaakt worden. In december a.s. wordt nader bekeken hoe het
gebouwd wordt. Jammer dat het dan een VVD, CDA en CU-SGP motie heet.
Klaas Schra

Grondexploitaties
De gemeente Zoetermeer heeft de stad gedurende de ontwikkeling van alle plannen, een
voorzieningenniveau kunnen geven door opbrengsten vanuit de grondexploitaties. Bij een
grondexploitatie wordt via grondaankoop, plannen maken en grond verkoop, opbrengsten
gegenereerd. Hiervan kunnen openbare voorzieningen, zoals de aanleg van wegennet, openbaar
groen, welzijn- en cultuurvoorzieningen betaald worden. Doordat Zoetermeer bijna is
uitgegroeid, zijn er geen grote ontwikkelingen meer. De inkomsten voor eenmalige uitgaven
zullen dan ook verminderen. Ieder jaar worden de lopende grondexploitaties gewaardeerd en in
de jaarrekening van de gemeente opgenomen. De raad stelde onlangs deze exploitaties vast op
basis van de jaarlijkse voortgangsrapportage van de projecten van het Grondbedrijf.
Gezien de recessie zijn de opbrengsten van de grond gedaald of worden de gronden later
verkocht. Als gevolg hiervan dalen ook de te verwachte winsten ten opzichte van de prognose.

Door de dalende winsten kan ook minder geld afgedragen worden naar het RIF 2030, (Reserve
Investering Fonds). Dit fonds zou projecten uit de Stadsvisie 2030 moeten bekostigen. Door
lagere stortingen zullen deze projecten mogelijk later, anders of zelfs niet gerealiseerd kunnen
worden. Politieke keuzes zullen gemaakt moeten worden. De vraag hoe we de risico’s kunnen
beheersen en of we deze moeten meenemen in de risicoparagraaf van het jaarverslag zijn vragen
waar de raad nog mee worstelt.
André Stam
Maand van de Liefde?
Rondom Valentijnsdag is er in de media altijd veel te doen rondom de liefde en de commercie die
daar bij komt kijken. Ook de gemeente Zoetermeer koos februari uit als “Maand van de Liefde”.
Ze pakten uit met een compleet programma met onder andere een condoomestafette, SOA
testen, seksuele voorlichting, spuiten en slikken en ga zo maar door. Is dat Liefde? De
ChristenUnie-SGP fractie denkt van niet en is van mening dat er geen compleet programma is
neergezet. Binnenkort gaan wij in gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat
verantwoordelijk is voor deze campagne. Daarin willen wij duidelijk maken dat er onderscheid is
tussen seks en liefde. Het niet onderkennen van dit onderscheid kan grote schade aanbrengen
aan jongeren. Wij vinden dat een evenwichtig programma ook ruimte moet bieden aan een
invulling zoals bijvoorbeeld Stichting Chris dat kan. Een ander geluid, een Bijbels geluid. Op deze
wijze wordt het programma dieper en daarmee minder plat.
Arco Weening

Wij weten tegenwoordig pas ruim een week van te voren wat er in de volgende
commissie- en raadsvergaderingen komt. Wij verzoeken u daarom de agenda’s in de
Postiljon na te kijken. De onderwerpen die binnenkort spelen zijn:




Decentralisatie AWBZ en nadere invulling WMO
Visie intergemeentelijke en regionale samenwerking
Nadere invulling Bleizo en de komst van het Factory Outlet Center

VOLGEN VAN VERGADERINGEN?
De raads- en commissievergadering zijn te volgen op: www.raadzoetermeer.nl
Reageren kunt u naar
Klaas Schra
klaasschra@raadzoetermeer.nl
André Bos
andrebos@raadzoetermeer.nl
Willy Bij de Vaate
willybijdevaate@raadzoetermeer.nl
André Stam
andrestam@raadzoetermeer.nl
Francijn Brouwer
francijnbrouwer@raadzoetermeer.nl
Digitaal Fractienieuws is een uitgave voor de leden van de ChristenUnie en SGP uit
Zoetermeer. Indien er politiek gevoelige informatie in staat, wilt u daar dan vertrouwelijk
mee omgaan?
Ons streven is om voortaan iedere maand een digitaal Fractienieuws te zenden.

