
Vandaag ontvangt u weer een  FractieUpdate. Wij houden u graag op de hoogte van de 

politiek relevante en actuele onderwerpen uit de Zoetermeerse samenleving. Ditmaal een 

korte impressie van wat er leeft binnen de fractie. U als lid van de ChristenUnie of SGP willen 

we van harte uitnodigen te reageren. We kunnen uw mening goed gebruiken bij onze 

besluitvorming.   

Veel leesplezier!  
Namens de fractie,          Klaas Schra  
 
ACTUEEL EN RELEVANT 
 
Maandag - raadsdag 
 

Afgelopen maandag 23 januari was het zover!  
De gemeenteraad vergaderde op een nieuwe manier  
Onder het motto ‘Maandag raadsdag’ gaat de raad,  
voorlopig als proef, wekelijks op maandagavond  
vergaderen. De raad wil door middel van deze nieuwe  
vergaderwijze nog meer zichtbaar en toegankelijk zijn  
voor u. Elke maandagavond zijn alle raadsleden in huis.  
Heeft u ideeën voor de stad of uw wijk, wilt u een  
onderwerp aan de orde stellen, een raadslid spreken,  
een vergadering bijwonen of gewoon een keer komen  
kijken hoe het er in een vergadering aan toegaat?  
Kom gerust naar het Stadhuis. U bent van harte welkom! 
 

 
Startnotitie nieuwe  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De gemeente Zoetermeer is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het doel van de WMO is de burgers te 
ondersteunen en te stimuleren zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse leven in te richten.  

Maandag 23 januari jl. vond een eerste bespreking plaats over de startnotitie  voor het 
nieuwe beleidsplan in de commissie Samenleving. Deze eerste bespreking had een min of 
meer vrijblijvend karakter.  Op 6 februari a.s. wordt de discussie voortgezet en dan zullen er 
knopen moeten worden doorgehakt. Het is de bedoeling dat de startnotitie uiteindelijk op 
13 februari a.s. door de gemeenteraad wordt vastgesteld.  



De discussie op 23 januari jl. leverde maar liefst 28  aandachtspunten op  voor het vervolg 
van het debat. Met name de wethouder heeft nogal wat huiswerk meegekregen want hij 
moet een groot aantal van deze punten nader uitwerken.  

Als u betrokken bent bij de uitvoering van de WMO hebt ook u als ervaringsdeskundige de 
mogelijkheid bij te dragen aan de opstelling van het WMO-beleidsplan. De gemeente roept 
de burgers  op mee te denken tijdens een viertal WMO-bijeenkomsten die van 6 t/m 9 
februari a.s. in het CKC Zoetermeer gehouden worden. U kunt zich aanmelden via 
www.zorgzaamzoetermeer.nl, of telefonisch op het nummer 079-3468054. Als u niet kan of 
wil deelnemen aan een van deze bijeenkomsten kunt u uw mening ook kenbaar maken via 
een enquête: www.zorgzaamzoetermeer.        (Willy Bij de Vaate-Sterk; commissielid Samenleving) 

Bouw Factory Outlet Centre in Bleizo 

De komst van een Factory Outlet Centrum (FOC) op het bedrijventerrein Bleizo wordt 
voorbereid door initiatienemers en gemeente. Dit centrum moet een winkelgebied worden 
vergelijkbaar met BataviaStad te Lelystad. De komst van dit winkelcentrum zal een grote 
impuls worden voor het gebied Bleizo maar zal de concurrentiedruk onder winkelcentra 
doen toenemen. De komst van een trekker als FOC zou ook weleens voorwaarde kunnen zijn 
om daar een station te mogen bouwen. Wat voor ons ook meespeelt is dat een FOC het 
voornamelijk van de verkoop op zaterdag en zondag moet hebben. Kortom een politiek 
vraagstuk waar we als fractie nog niet uit zijn. Graag vernemen wij uw zienswijze op de 
mogelijke komst van het FOC.  

In de volgende commissie- en raadsvergaderingen op maandag 23 en 30 januari 2012 
 

 De bouw van het Stadsforum 

 Startnotitie WMO vervolg 

 Thema wonen 

 Visie intergemeentelijke en regionale samenwerking 
 

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 
 
FractieUpdate 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? 

Een aantal keer per jaar houden wij u via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte. Stelt u hier 

geen prijs meer op, wilt u ons dat dan laten weten?  
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