FractieNieuws
Geloven dat het anders kan

Voorwoord

Geen Griekse taferelen in Zoetermeer, ook al was het in het begrotingsdebat één en al bezuinigen.
We prijzen ons gelukkig dat er bezuinigd gaat worden op onderhoud van
de openbare ruimte en bedrijfsvoering bij de gemeente. Het zijn zaken
die niet leuk zijn, maar zij raken de
burger niet in de portemonnee.
Winsten uit het grondbedrijf werden
op een spaarrekening gezet, maar
aangezien er amper meer grond
wordt verkocht, is er voorlopig even
geen sparen voor later. Een verslag
en onze inbreng in het begrotingsdebat vindt u bijgaand.
Op identiteitsgevoelige onderwerpen
moeten we altijd alert zijn. In de afgelopen periode is de bouw van de
moskee aan de Roggeakker een
spannend onderwerp geweest. Onze
inbreng is letterlijk opgenomen.
Indien u ons in dergelijke onderwerpen, maar ook bij andere wilt
opscherpen, wij houden ons aanbevolen! Onze fractiekamer is voor
iedereen toegankelijk. We hebben
gelukkig na een afscheid ook een
opvolger als fractielid, maar jongeren
dienen zich nog niet aan. Er zijn
veranderingen, maar wat niet verandert, is dat wij ook onze bijdrage in
het begrotingsdebat weer afgesloten
hebben met het toewensen van Gods
onmisbare zegen voor het college,
collega raadsleden, ambtenaren en
inwoners van onze stad.

Wij hebben daarbij aangehaald dat
niet alleen wij als fractie, maar ook
u als achterban dit meeneemt in
zijn of haar voorbede.

Begroten met
Bezuinigingen
Op 7 en 10 november jl. stond de
begroting 2012 – 2015 op de
agenda. Een begroting met een
pakket aan bezuinigingsmaatregelen oplopend tot 15 miljoen
structureel vanaf 2015. In juni
hebben wij in het voorjaarsdebat
de kaders in hoofdlijnen aangegeven. Het thema was toen Kiezen
en Delen. In het begrotingsdebat
hebben wij college en raadsleden
opgeroepen om te accepteren en
de schouders eronder te zetten.
De bezuinigen zijn niet eerder in
deze omvang ingezet. Nodig zijn
ze zeker, willen we op langere
termijn een sluitende begroting
houden. Geen Griekse of Italiaanse taferelen in Zoetermeer!
De effecten van de landelijke
bezuinigingsmaatregelen zijn nog
niet allemaal concreet en/of in
gang gezet. Aangevuld met de
lokale maatregelen kunnen
verschillende groepen onevenredig
geconfronteerd worden met lastenverzwaringen. Dit zogenaamde
stapelingseffect is nog een ongrijpbaar fenomeen.
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De fractie en de besturen wensen u een gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig 2012

Het zou kunnen dat u dubbel getroffen wordt door bezuinigingsmaatregelen van zowel het rijk als de
gemeente. Wij hebben daarom
samen met de PvdA een motie
ingediend waarin wij het college
oproepen een vangnet uit te werken
waar mensen terecht kunnen voor
een vorm van compensatie.
De motie is met meerderheid van
stemmen aangenomen.
Onze fractie heeft ook een motie
ingediend waarin we het college
vragen alle partijen die subsidie
ontvangen vanaf 2013 een efficiencybijdrage te vragen. De gemeente
moet behoorlijk effectiever werken
om kosten te besparen. Wij vinden
dat het dan ook gevraagd mag
worden van de partijen die subsidie
ontvangen. Tevens zijn wij van
mening dat die partijen hun taken,
waarvoor ze subsidie ontvangen,
nog eens goed mogen rapporteren.
Ook deze motie is met algemene
stemmen aangenomen.
De afvalstoffenheffing was ook een
veel besproken onderwerp.
Als gevolg van goedkopere
aanbestedingen en verbeterde
sortering van afval is de gemeente in
2012 en 2013 € 500.000,- goedkoper
uit. De keuze lag voor dit resultaat te
gebruiken om minder te bezuinigen
of om tariefsverhogingen op afval de
komende twee jaar te dempen.
Wij hebben een amendement
ingediend, zodat de burger niet meer
betaalt dan de werkelijke kosten.
We hebben in het debat ons kritisch
opgesteld tegenover alle verzoeken
van nieuw beleid en voorstellen voor
het terugdraaien van bezuinigingsmaatregelen die niet direct de
portemonnee van de burger raken
(zoals onderhoud openbaar groen).
De overheidsfinanciën zullen naar
verwachting de komende jaren onder
druk blijven staan. De fractie heeft
keer op keer gepleit voor
bezuinigingsmaatregelen die zoveel
als mogelijk gaan over de leuke

dingen in plaats van maatregelen die
de portemonnee raken.

Mogelijke bouw moskee
aan de Roggeakker

Bij de discussie op 7 november jl. over
de mogelijke bouw hebben we gelijk
van de gelegenheid gebruik gemaakt
om het gemeente-zijn van kerk/
geloofsgemeenschappen voor het
voetlicht te brengen. Hieronder onze
inbreng.
Laat vooraf duidelijk zijn dat wij als
christenen niets hebben met de islam
als religie en dat de komst van deze
moskee in Zoetermeer niet onze voorkeur heeft. Wij hebben ook kennis
genomen van de commotie rond het
mogelijk bouwen hiervan aan de
Roggeakker. We distantiëren ons van
de vragen die in onze ogen suggestief
waren. Het gaat over verschillen in
cultuur en dan vooral over islam en
extremisme.
Bij een onderwerp als dit is het goed
om met elkaar in gesprek te gaan. Of
anders gezegd, een brug bouwen van
weerskanten gaat gemakkelijker. Wij
hebben dan ook eerst een gesprek
gehad met een vertegenwoordiger van
deze moslimgemeenschap. Een vredelievende groep die al jaren in
Het Oostpunt samenkomt. En dan komt
er heel ander beeld naar voren en
worden er andere aantallen genoemd
dan waar in die commotie over
gesproken wordt.
We constateren ook dat velen al geen
beeld meer hebben van hoe het er in
een kerkelijke organisatie/
geloofsgemeenschap aan toe gaat en
hoe het gemeente-zijn daarin
functioneert.

Het is heel normaal dat het bestuur bij
het bouwen van een kerk, of in dit
geval een moskee, de leden om een
bijdrage vraagt. En je verbaast je er
dan vaak over hoe er in korte tijd veel
geld bij elkaar komt. Van subsidie is
geen sprake. De leden zullen altijd
naar de medeleden omzien, bijv. bij
eenzaamheid maar ook als het financieel bij sommige leden wat minder
gaat. Het liefst doen ze nog meer voor
de medemens in Zoetermeer. Iedere
donderdag zijn er bijvoorbeeld veel
gemeenteleden in touw bij het
uitdelen van de voedselpakketten.
Voedselbanken worden vanuit de
kerken georganiseerd en de vertegenwoordiger van deze moslimgemeenschap zei dat zij daar ook graag een
bijdrage aan willen leveren. Toch
mooi dat zo’n gebouw dan in de wijk
staat. Dit is ook een onderdeel van
die cultuur. Is het dan niet wat
ongepast om te vragen naar de financiële haalbaarheid, en te zeggen dat
deze moslimgemeenschap bij de
Kamer van Koophandel niet eens de
jaarstukken kan overhandigen, geen
website heeft en dat het Zoetermeer
wel veel geld zal gaan kosten?
We roepen de leden van de moslimgemeenschap op om zo veel mogelijk
rekening te houden met de buurt. Aan
de leidinggevenden zal het niet
liggen. Deze mensen wonen al 20, 30
of 40 jaar in Zoetermeer. En over
integreren gesproken. Ze hebben er
alles aan gedaan om het gebouw er
zo geïntegreerd mogelijk uit te laten
zien. Dat deze mensen graag een
eigen gebouw willen hebben in plaats
van huren in Het Oostpunt is duidelijk
en begrijpelijk. De vrijheid van
godsdienst is ook voor ons een
belangrijk gegeven.

We danken het college voor de twee
informatieavonden en het zal altijd wel
een vraag en opgave blijven op welk
moment in het traject zoiets georganiseerd moet worden.
We verwachten dat het parkeren
volgens de parkeernorm wordt
afgehandeld.
Concluderend, ook al zijn we niet
enthousiast, wij zien geen reden om
het afgeven van een vergunning voor
de bouw van deze moskee tegen te
houden. We hebben daarentegen wel
begrip voor de onrustgevoelens in de
wijk en vragen het college eerst een
bemiddelende rol te vervullen tussen
buurt en moslimgemeenschap voordat
u verder gaat.

Maandagavond is
gemeenteraadsavond
In januari zal de raad starten met een
proefperiode, waarin gewerkt zal
worden met een nieuwe vergaderwijze.
Een belangrijke wijziging zal zijn, dat
er voortaan een vaste vergaderavond
is: de maandag. Dat schept voor u
duidelijkheid, en een mooi moment om
binnen te lopen in het stadhuis om
politici te spreken.
Om genoeg vergadertijd over te
houden, moeten er voortaan
verschillende vergaderingen tegelijk
plaatsvinden, en zal er gewerkt worden
aan vaste begin- en eindtijden,
afgepaste spreektijd, en dergelijke
praktische maatregelen.
Bij de evaluatie na enkele maanden
moet blijken of het een werkbaar
systeem is, met name ook voor kleine
fracties.

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

Afscheid Helen du Bois

Het zal iedereen die de plaatselijke kranten leest
niet ontgaan zijn dat Helen du Bois is teruggetreden als gemeenteraadslid voor de fractie van de
ChristenUnie/SGP. Helen is vijf en een half jaar
raadslid en tevens fractievoorzitter geweest. Ze
heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet
voor de burgers van Zoetermeer, en met name
voor degenen onder hen die hulp van overheidswege het hardste nodig hebben. Het raadswerk
deed ze naast haar werk in het gevangeniswezen
en naast haar functie als mantelzorger. Begin dit
jaar bleek dat ze te veel hooi op haar vork had
genomen en ging ze met ziekteverlof. Ze kwam
toen tot het inzicht dat zij er het beste aan deed
haar functie van mantelzorger primair te stellen,
en het andere ‘vrijwilligerswerk’ daaraan ondergeschikt te maken. Stoppen als raadslid was het
beste. Vanzelfsprekend betreuren wij als fractie
enerzijds haar vertrek. Anderzijds respecteren wij
haar besluit ten volle. We kijken terug op een
bijzonder vruchtbare periode onder de bezielende leiding van Helen, en wensen haar alle goeds
en bovenal Gods zegen voor de toekomst.

Francijn Brouwer
Scheveningsebos 71
2716 HW ZOETERMEER
079-3213330
francijnbrouwer
@raadzoetermeer.nl

Nieuw als fractielid:
Arco Weening
Geboren en getogen in Zoetermeer vind ik het
belangrijk om me in te zetten voor deze stad en
haar inwoners. Ik wil dit doen vanuit Bijbels
perspectief. Als vader van vier kinderen besef je
steeds meer het belang van een veilige omgeving
om te wonen, te bewegen en te ontspannen.
De plaats van de lokale christelijke gemeenschap
is steeds meer die aan de rand. Ik vind het
belangrijk om ons als christenen duidelijker te
profileren en mee te besturen aan een betere
omgeving voor alle inwoners.
Met mijn gezin ben ik lid van de Hervormde
Morgenstergemeente, alwaar ik ouderlingkerkrentmeester en voorzitter van het college van
kerkrentmeesters ben.
Opgeleid als accountant ben ik in het dagelijks
leven manager Finance & Control van een
christelijke zorginstelling in Den Haag. Op deze
plaats wil ik mijn steentje bijdragen aan de zorg
voor de naaste. Dat hoop ik ook te doen voor
Zoetermeer.

DE FRACTIE
BOVEN EN BENEDEN VAN LINKS NAAR RECHTS

Klaas Schra
Voorweg 224
2716 NL ZOETERMEER
079-3516910
klaasschra
@raadzoetermeer.nl

André Stam
Frederik Hendriklaan 51
2712 EC ZOETERMEER
079-3410520
andrestam
@raadzoetermeer.nl

Helen du Bois
(heeft inmiddels afscheid
genomen)

Willy Bij de Vaate
Kennemerland 29
2716 BR ZOETERMEER
079-3513551
willybijdevaate
@raadzoetermeer.nl

André Bos
Rhoonstraat 9
2729 GT ZOETERMEER
079-3190842
andrebos
@raadzoetermeer.nl

