
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 jaarlijkse voorjaarsdebat    

Op 25 en 28 juni was er het jaarlijkse voorjaarsdebat. In dit debat zijn de contouren voor de 

begroting 2013 in de raad besproken en vastgesteld. Vrij vertaald: de raad heeft richting en 

prioriteiten aangegeven die het college moet meenemen in het opstellen van de begroting voor het 

komende jaar. Met nog onbekende nieuwe landelijke bezuinigingen in het vooruitzicht, is er echter 

nagenoeg geen geld voor nieuw beleid. De gemeente moet op de kleintjes letten, maar tegelijkertijd 

ook investeren. Een spanningsveld wat elk jaar weer terugkomt in het voorjaarsdebat. 

Het debat stond grotendeels in het teken van de maatschappelijke effecten van de economische 

crisis.  Een aantal belangrijke effecten die in het debat de boventoon voerden,  waren het wel of niet 

verder uitstellen van het Stadsforum, de komst van een zogenaamde cultuurmakelaar, de armoede 

cijfers en de schuldhulpverlening. De eerste cijfers over de uitwerking van de bezuinigingen laten een 

zorgelijke ontwikkeling zien. In het bijzonder de gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau 

komen maandelijks steeds meer tekort. Het debat spitste zich op de vraag  in hoeverre moet en kan 

de locale overheid effecten van landelijke bezuinigingen compenseren?  

De fractie heeft in het debat de collega raadsleden opgeroepen om eens te gaan kijken bij de 

voedselbank (Perron 61 en de Vredeskerk). Ook hebben we de toezegging gekregen van de 

wethouder dat er in het najaar een speciale avond georganiseerd gaat worden, waarbij 

ketenpartners die te maken hebben met armoede met elkaar, maar ook met college en raadsleden in 

gesprek komen. Onze motie over het aanstellen van een cultuurmakelaar met als doel meer 

samenwerking in de cultuursector, haalde het niet. Tezamen met andere partijen zijn moties over 

Kinderen in Armoede, Onderzoek naar massale woning verkoop van Vestia, Ondersteuning Jonge 

Mantelzorgers en herbezinning op een aantal pijnlijke WMO bezuinigingen met meerderheid van 

stemmen aangenomen. 

Onderstaande treft u de tekst van onze fractie welke in het eerste termijn is ingebracht. 

Voorzitter,     

Na ons thema "anticiperen op wat komen gaat", kwam "Samen  overleven", vorig jaar was het 

"kiezen en delen". Nu heeft de perspectiefnota als thema: “Met gereefde zeilen nog steeds op 



koers”. Wij vinden dat wat te afwachtend. Voor ons moet het meer zijn:  "Laveren bij flinke 

tegenwind". En als we samen aannemen dat de wind wat gaat liggen, of zelfs iets gaat draaien in 

2015, dan betekent dat dat we nu wel vooruit moeten. Links- of rechtsom.     

Terugkijkend naar de heikele punten van vorig jaar: het gras groeit nog steeds goed in de bermen en 

gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd omdat het onderhoud aan de wegen en openbare groen 

aanzienlijk verminderd is. Jammer dat de situatie bij SBU niet veel eerder onder de loep genomen is.     

Wat de landelijke perikelen betreft, daar weten wij, bij leven en welzijn, bij het begrotingsdebat 

meer van. En de situatie aan de oostkant van Zoetermeer dat stemt je bepaald niet blij-zo.     

Wij zeggen dan "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand", maar je hebt zelf 

wel de taak om alles te doen wat in je vermogen ligt om bij te sturen. Veel maatregelen zitten dan 

ook in de sfeer van “dat moet maar” en daar hebben we begrip voor.     

Voorzitter, de fractie ChristenUnie-SGP wil daarom maar enkele onderwerpen naar voren brengen. 

1. Motie stapelingseffect 2011  

In het voorjaarsdebat 2011 is mede op initiatief van onze fractie de motie stapelingseffect 

aangenomen. Dat het college hier aansluit bij een landelijke actie, dat kunnen wij billijken. Uit de    

minima-effecten-rapportage van het college, die we deze week ontvingen, blijkt dat gezinnen met 

kinderen slecht uit de monitor komen. Bij de meeste gezinnen zien we dat ze maandelijks te kort 

komen en dat er sprake is van armoedeval, en de vooruitzichten zijn niet beter. Is het college, maar 

ook de raad, met ons van mening dat het mogelijk moet zijn om op onderdelen de landelijke 

maatregel van 120% naar 110% te verzachten, voor die gezinnen die langzamerhand meer en meer 

aan de zijkant komen te staan. Graag een reactie van het college.     

Om een voorbeeld te noemen. Gezinnen met 110% van het bijstandsniveau  kunnen niet meer 

rekenen op schooltoeslag. Wat betekent het financieel als de schooltoeslag-norm wordt aangepast 

naar 120%? De motie "kinderen in armoede horen erbij", van de PvdA, hebben we daarom mee-

ondertekend.     

Een tweede, uitgebreidere, monitor komt na de zomer. Wij verwachten dan een nota met 

voorstellen om stapelingseffecten te beperken. De fractie is het eens met de aanpak van het college 

om de voorstellen in samenhang met de nieuwe wet schuldhulpverlening te bespreken. Wij vragen 

de wethouder om bij de uitwerking van de nieuwe wet schuldhulpverlening, de Stichting Humanitas 

te betrekken. De motie “Betere schuldhulpverlening”, van de PvdA, hebben we daarom mee-

ondertekend. 

2. Nieuwe bezuinigingen     

In de voorliggende Voorjaarsnota is nog geen rekening gehouden met een nieuwe bezuinigingsronde. 

Dat zal duidelijk worden na de zomer op 12 september. Wij houden er rekening mee dat we nog 

weer extra maatregelen moeten nemen om de begroting bij het najaarsdebat weer sluitend te 

krijgen. Wij willen vast meegeven dat wij, indien dat nodig is, een overzicht willen van maatregelen 

die niet lastenverhogend zijn voor burgers en bedrijven, maar output verlagend. Een paar 

voorbeelden waar wij aan denken zijn: terugdraaien van de zaterdagopenstelling stadhuis (het was 



een pilot  en zo succesvol is die niet), het verlagen van de subsidies aan Mooi en het stoppen van 

nachtsurveillance door een particuliere partij. 

3. Centrum voor Jeugd & Gezin en Jeugdzorg     

Wij hebben als fractie onlangs een werkbezoek gebracht aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

haarlemmerolie tussen al die 22 ketenpartners. Het was zeer interessant, ook om te zien dat veel    

partners dezelfde activiteiten en cursussen aanbieden. Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar 

de gemeenten in het vooruitzicht, vragen wij de wethouder alvast te gaan kijken hoe synergie bereikt 

kan worden met al deze ketenpartners. Straks is de gemeente verantwoordelijk voor de verdeling 

van de middelen. Subsidies en prestatieafspraken afsluiten wordt erg ingewikkeld met zoveel 

partijen aan tafel.  

4. Cultuur     

Wij willen een aantal zaken uit het programma Cultuur ter sprake brengen en krijgen graag een 

reactie van de wethouder. 

 4.1. Het terugdraaien van het hoge BTW tarief voor entree tickets. Kan de wethouder aangeven wat 

het voordelige effect hiervan is en is het verantwoord om dit voordelige effect structureel af te 

romen van de subsidie?     

4.2. Het efficiency rapport van het CKC. De doelstelling van € 200.000bezuinigen moet gehandhaafd 

blijven. We weten dat niet makkelijk is, maar het is wel noodzakelijk.  

4.3. De samenwerking binnen de Zoetermeerse culturele instellingen lijkt maar niet van de grond te 

komen. Ook hier lijkt haarlemmerolie wonderen te kunnen doen. In Leiden hebben ze het 

cultuurfonds. Wij hebben destijds al benadrukt dat wat ons betreft samenwerking voor alle partijen 

die subsidie ontvangen niet ver genoeg kan gaan. Zeker als het om facilitaire zaken gaat, maar ook 

om het gezamenlijk organiseren van thematische en of stadsbrede culturele evenementen. De fractie 

ChristenUnie-SGP wil de wethouder vragen de rol van een cultuurmakelaar serieus te onderzoeken. 

Onze fractie heeft samen met de PvdA een voorstel uitgewerkt hoe de rol van een cultuurmakelaar    

en de financiering voor de opstartfase ervan eruit zou kunnen zien. Op termijn zal geen financiering 

van de gemeente nodig moeten zijn. Uitgangspunt is dat een cultuurmakelaar zichzelf terugverdient. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een cultuurmakelaar het enthousiasme onder burgers voor cultuur, het 

commitment onder bedrijven en de rol van de gemeente goed op elkaar kan afstemmen. Hiervoor 

hebben we een motie.     

5. De investeringen en het Reserve Investeringsfonds (RIF) 

Ook weer linksom of rechtsom. Wij vinden het verstandig om de rondgang in de culturele as wel te 

maken en nu nog niet de bestrating van de markt en het Marseillepad aan te pakken. We kunnen de 

visie van het college over het investeringsfonds 2030 onderschrijven.     

6. Wet Werken naar Vermogen     

Hoewel er nog steeds onduidelijkheid is over het moment van implementatie van de Wet Werken 

naar Vermogen, zijn wij van mening dat de gemeente met de uitwerking ervan moet doorgaan. Ook 

de ingeslagen weg bij DSW en de bijbehorende visie "van binnen naar buiten", ondersteunen wij, net 



als het principe van de wet. Gaat u vooral verder met de uitwerking hiervan en met de verdere 

samenwerking met de bedrijven en de transitie van DSW.  

Concluderend: In grote lijnen kunnen wij instemmen met de voorgestelde maatregelen. Ik zei het al: 

"Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand." Daarom bidden wij, en vele burgers 

van deze stad met ons, ook nu om zegen op het werk van het gemeentebestuur. Ik dank u voor uw 

aandacht.               

VOLGEN VAN VERGADERINGEN? 
De raads- en commissievergaderingen 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.  

Fractie en besturen van de ChristenUnie en SGP wensen u een goede vakantietijd toe. Op 22 

augustus a.s. hopen wij de draad weer op te pakken. 
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