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Geloven dat het anders kan
Inspelen op…
door Klaas Schra
Inspelen op wat komen gaat is waarom het ook in de politiek gaat. Nu is
dat duidelijk omdat de verkiezingen
weer aanstaande zijn maar nog meer
omdat we zwaar weer verwachten. De
gevolgen van de wereldcrisis gaan
ook Zoetermeer niet voorbij.
We moeten zorgen voor meer banen en
“welvaart moet verdiend worden” zeggen
de liberalen. Voor ons duiken eerder
beelden op van 7 vette en 7 magere jaren, hebben wij gezegd in het voorjaarsdebat. De visie van een Jozef is welkom
7 vette en 7 magere jaren
maar nog meer de hulp van de God van
Jozef. De bijbelse boodschap is nog
steeds actueel. De inbreng van de ChrisTijdens dit overleg zijn allerlei aspecten
tenUnie-SGP mag er nog steeds zijn.
door de fractie van ChristenUnie-SGP
aan de orde gesteld. Enkele punten
worden hieronder wat nader toegelicht.
Tussenevaluatie Wmo meerjarenbeleid 2008-2012
door Willy Bij de Vaate-Sterk Ondersteunende begeleiding van
jongeren
Ondersteunende begeleiding bij het
Zoals wellicht bekend is, regelt de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zelfstandig wonen van jongeren (soms
met een lichte geestelijke handicap)
allerlei vormen van hulp en dienstverlening ‘dicht bij huis’, zoals huishoudelijke vinden we belangrijk. Dit werd gefinanhulp, mantelzorg en psychosociale bege- cierd uit de AWBZ. Met ingang van
leiding. Doelgroepen in het kader van de 2009 wordt er geen indicatie meer geWmo zijn gehandicapten, ouderen, chro- geven voor psychosociale begeleiding.
De begeleiding van jongeren wordt
nisch zieken, personen met psychische
overgedragen aan de gemeente.
problemen, etc. De uitvoering van deze
wet is aan de gemeenten opgedragen.
De gemeente Zoetermeer evalueert jaar- Meldpunt bezorgd
lijks de wijze waarop de Wmo in Zoeter- Burgers kunnen hun bezorgdheid melden bij dit meldpunt over zorgwekkenmeer ten uitvoer wordt gebracht. De rede situaties zoals bijvoorbeeld zorgmijsultaten zijn in de commissie Samenledende personen en gezinnen. De fracving van de gemeenteraad besproken.
Zo is onlangs weer een bijeenkomst ge- tie van de ChristenUnie-SGP vindt dit
weest die voor een deel gewijd was aan een goed initiatief.
de Wmo.
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Denk niet dat invloed in de gemeenteraad alleen maar
afhankelijk is van het aantal stemmen dat je als fractie hebt!

.
Wmo loket
De kwaliteit van informatie en advies bij
het Wmo-loket is toegenomen ten opzichte van 2007. De beschikbaarheid
en kwaliteit van de digitale informatie
laat te wensen over. Wij vinden dat er
voldoende beschikbaarheid en goede
kwaliteit van de digitale informatie in
2009 gerealiseerd moet worden.

Vredekerk

Fractie Update
Onze digitale Nieuwsbrief voor leden. Is uw
e-mailadres niet bij ons
bekend en wilt u deze
Nieuwsbrief ontvangen,
geeft u dan uw emailadres door.

Geen contributie 16- en
17-jarigen

Kerken en vrijwilligerswerk
Wanneer men krachten bundelt kan er
gericht ingezet worden op de organisatie van maatschappelijke ondersteuning
en diensten in de wijk. Dit vereist een
samenwerking tussen organisaties,
zodat meer mensen mee kunnen blijven doen in de Zoetermeerse samenleving. Tegen deze achtergrond zouden
ook de kerken in Zoetermeer meer erkend moeten worden. Met alles wat er
aan vastzit, zoals bij vrijwilligersorganisaties.

Inspelen op wat komen gaat”
door Klaas Schra
Dat was het thema van onze bijdrage
bij het voorjaarsdebat.
De partijen buitelden met uitspraken
over elkaar heen. Zelfs de partij die
bekend is van de tomaat benadrukte
dat rentmeesterschap belangrijk is.
We verwachten zwaar weer. De gevolgen van de wereldcrisis gaan ook Zoetermeer niet voorbij. Zoals het er nu
naar uitziet komen we over een aantal
jaren 6 miljoen per jaar tekort terwijl de
begroting van Zoetermeer de laatste
jaren een overschot kende. Beelden
van 7 vette en 7 magere jaren duiken
op hebben wij gezegd in ons tweede
termijn.
De visie van een Jozef is welkom. In
het voorjaarsdebat worden de kaders
voor de begroting van de vier komende
jaren vastgesteld. Ons voorstel was om
nog meer uit de reserves vrij besteedbaar te halen. Dat was niet het voorstel
van de wethouder. Hij wil met harde
maatregelen bezuinigingen doorvoeren
terwijl de hijskranen in Zoetermeer
moeten blijven draaien. Het was verder
een redelijk en goed debat waarin ca.
60 moties en amendementen werden
ingediend. Wij dienden vier moties in,
die allemaal zijn aangenomen.

Van AWBZ-indicatie naar Wmo
Draagt het college op:
Een plan van aanpak te maken voor korte en
middellange termijn, waarbij inzichtelijk
wordt om welke (groepen) cliënten het hier
gaat, hoe hen – met respect voor hun privacy – te infomeren over de mogelijkheden van
hulp binnen de Wmo en welk aanbod van
hulp, c.q. activiteiten hen kan worden aangeboden. En op korte termijn – indien mogelijk
– de Raad te informeren over de stand van
zaken.
Bibliotheek: contributievrijstelling jeugd
Draagt het college op:
Om voor 2010 de contributievrijstelling voor
de jeugd tot 18 jaar te handhaven, deze contributievrijstelling voor 2010 te bekostigen uit
“het potje van de raad” er voor 2011 en de
daaropvolgende jaren een structurele oplossing te vinden binnen de begroting.
Wachtlijstdienstverband voor UWV-ers bij
DSW
Draagt het college op:
Zich in te spannen om door overleg met het
UWV binnen het WERKbedrijf te komen tot
een zodanig resultaat, dat ook Zoetermeerse
UWV-ers (vooral Wajongers), via het UWV,
ook een “wachtlijst” dienstverband kunnen
krijgen.
Over deze inspanningen en resultaten de
Raad voor 1 maart 2010 te informeren.
Verantwoordelijk burgerschap
Draagt het college op:
Voor eind oktober één of meerdere interactieve activiteiten te (laten) organiseren die
als inbreng kunnen dienen voor het Handvest Burgerschap. Dit in samenwerking te
doen met bedrijven, organisaties, kerken en
burgers die hier interesse voor hebben en
hierbij zonodig faciliterend op te treden.
Via de gebruikelijke mediakanalen hier voldoende aandacht aan te schenken en eenmalig € 10.000 beschikbaar te stellen uit het
potje van de Raad.

http://zoetermeer.christenunie-sgp.nl/page/5836
Gebed is de motor achter christelijke politiek.
Gebedspunten voor de landelijke en Zoetermeerse politiek.
Mee(r) doen ik Rokkeveen
door Francijn Brouwer
Als u nog twijfelde of meedoen zin
heeft, dan moet ik u nu toch kunnen
overtuigen. Terwijl u dit leest, speelt
er een opvallende zaak in Rokkeveenwest. Inzet is een nieuw jeugdhonk.
Onderwerp van gesprek is vooral de
overlast van jeugd. In mijn hoofd had
de lijn van dit stukje zich al uitgesponnen, maar het gras werd voor mijn
voeten weggemaaid: de wethouder
verandert zijn plannen om de bewoners tegemoet te komen. Laat me het
u uitleggen.

gen, zo veel argumenten. De overlast in de
wijk is op sommige locaties groot, en de
vraag is of een nieuw jongerencentrum dat
wel gaat oplossen.
Het college kwam met nieuwe standpunten
in een notitie naar de Raad, dat aan ten
minste enkele bezwaren tegemoet komt.
Het nieuwe jongerencentrum wordt alleen
voor jongeren onder de 16, zodat er geen
sprake is van overlast van scooters. Dat
maakt de oorspronkelijk aangewezen locatie alsnog geschikt voor vestiging. De oudere jeugd zou benaderd moeten worden
door mobiel jeugd-en opbouwwerk.

Het is verheugend dat op deze manier de
inbreng van burgers invloed heeft op het
In november 2008 stemde de gemeente- standpunt van het college. Het nodigt u
raad in met een voorstel voor een tweede allemaal uit om ook mee te doen aan injongerencentrum in Rokkeveen, ter voor- spraaktrajecten en daar goed beslagen ten
koming en bestrijding van de overlast van ijs te komen.
hangjongeren. Er moest een brede groep
jongeren worden aangesproken, van 10
Toch bleven er nog veel onopgeloste vratot 19 jaar. De aangewezen locatie werd
gen zoals de overlast voor de bewoners.
het gebouw van Kern Kinderopvang aan
Gelukkig laat het college weten aan de
het Morapad.
overlast te werken door middel van extra
politie-inzet en een alcoholmeeneemverNa de eerste plannen bleek het college
bod. De Raad heeft besloten dat er een
niet alle argumenten te hebben meegeklankbordgroep komt waarin alle betrokkewogen en kwam, na boze brieven en
nen zitting hebben, er komt in januari weer
emails van burgers, met een nieuw plan. een avond voor bewoners en aansluitend
Het werden vier mogelijke locaties, waar- komt er een evaluatie.
van drie in het Florapark. Het college gaf
zelf de voorkeur aan voor de locatie
Kurkhout. Een locatie waar al een bestaande hangplek was, aldus het college.
Dat resulteerde in een bewonersavond,
half mei. Driehonderd belangstellenden
kwamen die avond hun argumenten voor
en tegen de voorgestelde locaties bespreken. De animo was ongekend, en
onze fractie maakte de borst nat voor de
komende bespreking in de raadscommissie op 23 juni. Er waren nog zo veel vra-

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

Overlast jongeren

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.

Verkeersplan Dorp

Werk in uitvoering

door André Stam

Tot voor kort is er steeds gesproken over de
“knip” in de Dorpsstraat. De achterliggende
gedachte was daarbij een betere verbinding
te maken tussen het westelijke deel van de
Dorpsstraat en de rest. Ook in het kader van
de Culturele As, een betere verbinding van
de Dorpsstraat met het Stadshart, was het
wenselijk het autoverkeer over de Leidseen Delftsewallen te beperken. Zo creëer je
meer ruimte voor de voetganger. Ook het
sluipverkeer uit Seghwaert wordt zo een halt
toegeroepen.
Verkeersonderzoek heeft echter uitgewezen
dat er door de knip op andere plaatsen ontoelaatbare verkeersbewegingen zouden
ontstaan, met name op de Karel Doormanlaan en Piet Heinstraat.

verkeer naar het westelijk deel wordt door
pollers onmogelijk gemaakt.
Ook het verkeer uit Seghwaert wordt door het
aanleggen van een bussluis voorkomen. Alleen dus voor bestemmingsverkeer. Er ontstaat zo een “ring” om het Dorp. Deze route
zal ook voorzien worden van een aanduiding
“parkeerroute” waardoor de aanwezige parkeerplaatsen beter dan nu worden aangegeven.

Met bewoners en winkeliers is gesproken en
er zijn ook suggesties gedaan om één poller
te verplaatsen en zo mogelijk er één bij te
plaatsen bij de nieuwe winkels Hovestein om
hier het verkeer naar het parkeerterrein te
voorkomen.
Er blijft dus een doorsteek bij de Oude Kerk, Al met al ziet het plan er goed uit waarbij een
maar het kruispunt zal wel beter en meer
aantal details nog nadere studie vergen.
voetgangervriendelijk worden ingericht. Het
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