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Wmo & ouderen: meedoen makkelijker maken  
door Willy Bij de Vaate     

Het gemeentebestuur van Zoetermeer 
heeft, in het kader van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning, prachti-
ge beleidsvoornemens bedacht om 
de ouderen in de samenleving de 
plaats te geven die hen toekomt.  
 
“De ouderdom komt met gebreken”, 
klinkt het bekende gezegde. In meer 
hedendaagse termen: veel ouderen heb-
ben functiebeperkingen, zoals vermin-
derde mobiliteit, gehoor- en visus-
problemen, denk- en geheugenstoornis-
sen, etc.  
 
De gemeente vindt dat het hebben van 
functiebeperkingen niet mag leiden tot 
‘uitgerangeerde’ ouderen. Ook deze ou-
deren moeten kunnen deelnemen aan 
de samenleving. Daartoe moet er onder 
meer zodanige huisvesting voor ouderen 
tot stand worden gebracht dat de oude-
ren letterlijk en figuurlijk ín de samenle-
ving kunnen blijven wonen. En er moet 
zodanige zorg- en dienstverlening wor-
den opgezet dat ouderen zo min moge-

lijk last hebben van hun beperkingen.  
Inmiddels zijn allerlei concrete beleids-
voornemens geformuleerd die de komen-
de tijd ten uitvoer gebracht zullen moeten 
worden. Te denken valt aan levensloop-
bestendige woningen, vervoersvoorzie-
ningen, maaltijdservice, een alarmerings-
systeem voor alleenstaande c.q. kwetsba-
re ouderen, etc. Een complicatie hierbij is 
wel dat de financiering moet geschieden 
‘vanuit de bestaande middelen’. Met an-
dere woorden: het huidige pakket aan 
zorg- en dienstverlening zal moeten wor-
den omgezet in ‘diensten op maat’.  
 
Voor de fractie ChristenUnie-SGP is nog 
niet geheel duidelijk in hoeverre deze fi-
nanciële randvoorwaarde de uitvoering 
van de beleidsvoornemens in de weg 
staat. Wel is duidelijk dat de fractie van 
harte achter de genoemde beleidsvoorne-
mens staat. We zullen er dan ook alles 
aan doen om het gemeentebestuur op dit 
punt te steunen, en we zullen nauwlettend 
in de gaten houden dát het tot concrete  
beleidsuitvoering komt.   

Tevreden inwoners maken een tevreden stad   
  door Helen du Bois 

Op 5 juni bekeken we tijdens het Re-
sultatendebat: was 2007 een goed 
jaar? Wethouder Haan stelde dat het, 
met € 17 miljoen overschot, econo-
misch wel goed zat. Wij stonden ook 
stil bij de vraag of burgers tevreden 
waren en of de overheid dienstbaar 
was. “Mee”doen en Mee®doen staat 
er namelijk in het Collegeprogramma. 
U kunt er meer over lezen op onze 
website. 
 
Ons ingediende amendement om  
€ 400.000 aan de burgers terug te geven 
in 2009 - via een verlaging van de afval-
stoffenheffing - gaf een goed signaal af.  

Hoewel het amendement geen meerheid 
zou krijgen, zegde de wethouder een 
open discussie toe in het najaar bij de 
Nota Heffingen voor 2009.  
Binnen de Nota Lokaal Gezondheidsbe-
leid 2008-2011 wordt het thema “drugs” 
als speerpunt toegevoegd. Het heeft veel 
tijd en inspanning, en vooral een lange 
adem gekost, maar we zijn dankbaar dat 
we de drugsproblematiek onder jongeren 
op de politieke agenda hebben gekregen. 
Mede door onze aangenomen motie ko-
men er meer preventielessen op scholen 
die door onder andere Stichting Voor-
kom, met hun ervaringsdeskundigen, 
zullen worden gegeven.  

Denk niet dat invloed in de gemeenteraad alleen maar  
afhankelijk is van het aantal stemmen dat je als fractie hebt! 



 

lost en worden daarom niet meer geregi-
streerd. Deze werkwijze geeft een vertekend 
beeld, wat onze fractie niet correct vindt. 
 
In 2008 komt de uitgestelde visie over een 
uniform beleid klanttevredenheidsonderzoe-
ken. We kregen geen antwoord op onze 
vraag tijdens het Resultatendebat wanneer 
de gemeenteraad deze visie tegemoet kan 
zien. We komen daar in september in ieder 
geval op terug, wanneer de commissie Sa-
menleving over het geheel van de Sociale 
Voorzieningen inhoudelijk zal doorpraten. 
Ook het objectief meten van de kwaliteit van 
de werkprocessen en die van de bejegening 
zullen wij aankaarten. 
 
Inmiddels hebben we de toezegging van de 
wethouder dat bij het volgende klanttevre-
denheidsonderzoek ook recente oud-
cliënten van de Sociale Dienst zullen worden 
betrokken. We zullen de uitkomsten vergelij-
ken met het vorige onderzoek dat wij in 2007 
in de commissie lieten bespreken. 
 
Als ChristenUnie-SGP willen wij onze con-
trolerende taak goed uitvoeren. Voor een 
deel doen wij dat als volksvertegenwoordiger 
in de contacten met de burgers en organisa-
ties. Een ander deel moet komen uit inzich-
telijke en transparante informatie van het 
College. Dan pas kunnen we het door de 
gemeenteraad vastgestelde beleid, een soci-
aal beleid voor de minima, toetsen. 

Sociale dienst 
      door Helen du Bois 

De gemeenteraad mag zich, terecht, 
niet in de openbaarheid bemoeien met 
individuele situaties van burgers. Maar 
als raadslid leg ik wel zaken, die ik tij-
dens mijn rol als volksvertegenwoordi-
ger tegenkom, aan de wethouder voor.  
 
Begin dit jaar kwamen er veel klachten 
tegelijk binnen over een specifiek situatie 
die een aantal oud-cliënten van de Sociale 
Dienst betrof. De sluitende aanpak tussen 
het stopzetten van hun bijstandsuitkering 
en het in dienst treden bij een re-
integratie-bedrijf ging soms grondig mis. 
Ook de bejegening liet soms te wensen 
over. Veel persoonlijk leed voor betrokke-
nen was het gevolg. Na weken van onder-
zoek heeft de ChristenUnie-SGP schrifte-
lijke vragen gesteld aan het College. Om-
dat de beantwoording onvolledig was heb-
ben wij hierover ons beklag gedaan in de 
commissie Samenleving. Ons verzoek om 
te praten over bijstelling van het beleid 
heeft de meerderheid van de commissie 
doorgeschoven naar de reguliere controle-
momenten. Wel heeft de Sociale Dienst 
direct aan aantal zaken opgepakt om tot 
een oplossing te komen. 
 
Daarnaast constateren we dat het aantal 
daadwerkelijke klachten over de Sociale 
Dienst en de cijfers die hierover worden 
verstrekt niet overeen komen. Klachten 
worden in sommige gevallen direct opge-

Sociale Dienst 

Debat rondom het  
besteden van  

Zoetermeers geld. 

Fractie Update 
Onze digitale Nieuws-
brief voor leden. Is uw 
emailadres niet bij ons 
bekend en wilt u deze 

Nieuwsbrief ontvangen, 
geeft u dan uw email-

adres door. 

 
http://www.zoetermeer.christenuniesgp.nl 

Het laatste nieuws lezen? Een blik werpen op onze weblog en de politieke agenda?  
De gebedspunten doornemen en foto’s bekijken? Bezoek de website en blijf op de hoogte van onze bezigheden. 

Deze vraag stond centraal in het Voor-
jaarsdebat rondom het resultaat uit 
2007, een overschot van € 17 miljoen 
(op een begroting van ongeveer € 400 
miljoen).  
 
Tijdens het Resultatendebat van 5 juni 
dienden wij al een amendement in om      
€ 400.000 weer terug te geven aan de bur-
ger door de afvalstoffenheffing minder te 
laten stijgen. Wij vroegen de wethouder er 
nogmaals naar. Hij gaf aan de € 400.000 
“geparkeerd” te hebben en daar in de Nota 
Heffingen in het najaar op terug te komen.  
 
De presentaties van de fracties bestonden 
uit commentaar op de voorstellen van het 

College op maandagavond 16 juni, zeg maar 
de “wensenlijstjes”. Er werden in totaal 82 
moties en vier amendementen ingediend. Wij 
hielen het aantal in balans en dienden 
slechts twee moties in, waarvan wij er één 
introkken en één werd aangenomen. Daar-
naast dienden wij met andere fracties samen 
nog een aantal moties mee in en legden een 
paar stemverklaringen af.   
 
De rode draad van onze bijdrage was “zoek 
de balans”. Daar werd door het college meer-
dere malen aan gerefereerd in hun antwoor-
den over investeren, reserveren en terugge-
ven. Met het “in balans zijn, uit balans zijn of 
de balans zoeken” stonden we stil bij de on-
derwerpen Jeugd, Mantelzorg, Drugsbeleid, 

Investeren, reserveren of teruggeven aan de burger  
  door Klaas Schra en Helen du Bois 



Pagina 3 

Positief: veel weetplan-
tages ontmanteld. 

duidelijk dat we als fractie in de minderheid 
zijn om evenementen op zondag tegen te 
houden.  
 
Onlangs werd de gemeenteraad bijgepraat 
over de organisatie van het wielerevene-
ment “Campina Ronde van het Groene Hart” 
op de paaszondag. Gezien de aard van het 
evenement hebben we ons afgevraagd of 
we hierover een discussie moesten starten. 
We hebben besloten van niet, omdat het 
ons “redelijk” onschuldig leek. Helaas bleek 
dat het wielevenement werd begeleid door 
drie helikopters. Na verschillende reacties 
uit de samenleving over geluidsoverlast, 
hebben we samen met het CDA vragen 
gesteld aan het college.  
 
Het college heeft in haar beantwoording 
aangegeven het te betreuren dat dit evene-
ment buitengewoon veel geluidshinder met 
zich mee heeft gebracht. Beterschap is be-
loofd. De toename van evenementen op 
zondag is in Zoetermeer een feit. Als fractie 
zijn en blijven we principieel tegen deze zon-
dagsinvulling, maar als u met ons wilt den-
ken over de juiste opstelling bij ieder ko-
mend evenement, graag. 

De zondag(rust) is heilig. Van u, als lid, 
wisten we dat. Maar wat is de zondags-
rust voor de Zoetermeerse burger? Een 
dag die veel verschillende manieren 
wordt ingedeeld en beleefd. 
 
Mensen hechten aan rust. Deze wordt in het 
bijzonder ervaren op zondag. Een dag die 
onze 24-uurs economie doorkruist, is voor 
de mens van (levens)belang. Al wil niet ie-
dereen dat toegeven. In een geseculariseer-
de stad als Zoetermeer is er in toenemende 
mate behoefte aan ontspanning in de sfeer 
van evenementen en recreatie. De vrije tijd 
die de zondag geeft is daarbij de meest ge-
schikte dag van de week.  
 
Het college geeft onder mandaat van de 
gemeenteraad regelmatig toestemming voor 
evenementen op zondag. De vraag die de 
fractie bezig houdt is, hoe staan we in deze 
ontwikkeling. Wat is onze opstelling in het 
debat over de “Nota Evenementen”? Wat 
zouden we willen bereiken? Wat kunnen we 
en wat willen we beïnvloeden? Vanuit prin-
cipiële overtuiging zou je kunnen zeggen, 
we zijn tegen en geven daar blijk van. Of 
toch meer pragmatisch kijken naar de aard 
en neveneffecten van evenementen. Het is 

Evenementen op zondag        
  

   Evenementen organise-
ren, mandaat van  

B& W! 

Ouderen, Veiligheid & Leefbaarheid en  
Financiën. We gaven ook aan geen extra 
kosten te willen voor de scholen door de 
hoge extra uitgaven voor de schoolpleinen 
op hen te verhalen. Daarnaast bestaat gra-
tis Openbaar Vervoer volgens ons niet. 
Wethouder, kijk eerst of het dalurenkaartje 
van € 1,20 op dit moment een succes is. 
 
Onze bijdrage (zie onze website) leverde 
de volgende toezeggingen op: 
• als toevoeging op een motie over het 

inventariseren van alle financiële ver-
plichtingen tot ver in de 21e eeuw, ont-
vangt de gemeenteraad dan ook op ons 
verzoek de beleidsuitgangspunten van 
het MIP (Meerjaren Investerings Plan) 
om dit goed af te zetten tegenover de 
Meerjarenbegroting 2008-2012 

• samen met de VVD hebben we ons bei-
der motie over Veiligheid & Leefbaar-
heid in elkaar geschoven. Behalve het 
onderzoeken van cursusmogelijkheden 
om “je veiliger te voelen” hebben wij 
gevraagd om een analyse van de socia-
le onveiligheid. 

• de Eigen Kracht Conferenties waarbij 
zorg voor de jeugd begint bij familiele-
den, vrienden en dierbaren; mensen die 
er voor elkaar zijn, elkaar ondersteunen 
en vinden oplossingen met elkaar. De 

wethouder zal dit meenemen. Hij heeft er 
veel goeds over gehoord. 

• voortvarend worden de weetplantages 
ontmanteld in Zoetermeer. Op onze vraag 
of er in Zoetermeer growshops zijn werd 
ontkennend geantwoord. We mogen er 
dus vanuit gaan dat er geen toevoer van 
materialen voor de weetplantages plaats-
vindt vanuit Zoetermeer.  

• we zijn niet tevreden over het antwoord 
van de wethouder waarin gesteld wordt 
dat er op dit moment een sluitende op-
vang is voor drugsverslaafde minderjarige 
jongeren die willen afkicken. Wij stelden 
deze vraag omdat we horen van situaties 
waarbij dit niet het geval is. 

 
Stemverklaringen hadden wij bij het Stads-
theater. We gingen niet akkoord met de uit-
breiding van de kleine zaal - binnen het groot 
onderhoud - op kosten van de gemeen-
schap. Ook niet voor het totaal van  
€ 125.000 om de Campina Ronde van het 
Groene Hart 20 minuten door Zoetermeer te 
laten fietsen (€ 75.000) en voor een nog on-
bekend evenement van € 50.000. Om de 
extra controleurs van Handhaving te betalen 
uit het potje “Wijk-aan-zet” van de burgers 
vonden wij niet terecht. Dat hebben we nu 
net aan burgers zelf gegeven voor eigen acti-
viteiten. Een ander dekkingsmiddel dus! 



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

 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
andrebos@raadzoetermeer.nl 
 
Helen du Bois   
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
06-54712282  
helendubois@raadzoetermeer.nl 

Bovenste rij v.l.n.r.: Willy, Klaas en Thea  
Onderste rij: André Stam, Helen en André Bos 

DE FRACTIE  

Vredekerk 

De voedselbank, uitgaande van de Stich-
ting Onafhankelijke Hulpdienst Zoeter-
meer, is blij met het nieuwe uitdeelpunt. 
De Vredekerk is vanwege de centrale lig-
ging in Zoetermeer een uitstekend punt.  
 
Er is nu een wachtlijst van 20 cliënten. De 
Hulpdienst heeft ook bij de gemeente Zoe-
termeer aangeklopt, maar een grotere gel-
delijke bijdrage is niet de oplossing. Meer 
tassen kunnen er per uitdeelpunt niet wor-
den uitgegeven en om organisatorische re-
denen zocht men al lange tijd naar een 
nieuw uitdeelpunt. Als ChristenUnie-SGP 
fractie hebben wij daarom de Vredekerk ge-
vraagd. Dit past heel goed in het streven om 
de kerk en hier in het bijzonder de Vrede-
kerk, een meer centralere plaats in de Zoe-
termeerse samenleving te geven.  
 
De andere drie uitdeelpunten in Zoetermeer 
zijn de Pelgrimskerk aan de Karel Doorman-
laan, de Taborkerk aan de Lijnbaan en de 
Geneseretkerk in Meerzicht. Gezamenlijk 
delen zij per week ongeveer 90 tassen uit.  
 
Het principe is om “doorgedraaid” voedsel 
uit te delen aan de minima. Hierbij kunt u 

Vredekerk wordt nieuw uitdeelpunt voedselbank  
door Klaas Schra 

denken aan groente die teveel op de veiling 
wordt aangeboden of ingeblikt voedsel waar-
van de etiketten per ongeluk ondersteboven 
op het blik terecht zijn gekomen. Ook zijn er 
Zoetermeerse bedrijven die iets extra’s willen 
leveren. Evangelisatiefolders mogen worden 
toegevoegd, maar niet als doel op zich.  
 
In Den Haag is een opslagplaats met koel-
vriesruimte waar het aanbod verdeeld wordt 
onder de uitdeelpunten. Hier halen de vrijwilli-
gers uit Zoetermeer op een ochtend de  tas-
sen voor hun cliënten op. Verder rijdt er de-
zelfde ochtend ook een koelvriesauto rond 
voor de afgifte van koelvriesproducten aan de 
uitdeelpunten, die over een eigen vrieskist 
beschikken. Dezelfde middag komen de cliën-
ten, die liever niet gezien willen worden, hun 
tas halen bij het uitdeelpunt. 
 
De cliënten worden streng geselecteerd en 
tijdens de hulp gecontroleerd en geadviseerd 
door de Hulpdienst. Het is ook beslist niet de 
bedoeling dat iemand hier misbruik van kan 
maken. Er wordt overigens nog een groep 
van ca 10 vrijwilligers gevraagd die dit, onder 
begeleiding van de Hulpdienst, willen organi-
seren. 

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. 
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