Verkiezingsprogramma 2014-2018
Zó! Zoetermeer

Voorwoord
Heeft u ook zo’n zin in de tijd na de crisis?
Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet
hoe lang het gaat duren voor het allemaal weer wat florissanter wordt, maar één
ding weet ik al wel zeker: Zó! Zoetermeer groeit. Er komen steeds meer leden bij
Zó! Zoetermeer die zich willen inzetten om ervoor te zorgen dat Zoetermeer kan
bloeien.
Dat zijn mensen die het goed vinden dat Zó! Zoetermeer als uitgangspunt ‘Met
elkaar, voor elkaar’ heeft. We praten steeds met zoveel mogelijk Zoetermeerders
om te horen wat u vindt en voelt, waar u blij mee bent, en waar u zorgen over
heeft. Dat doen we echt altijd en niet alleen als het verkiezingstijd is.
Wij concentreren ons als lokale partij op Zoetermeer.
De leden van Zó! vinden vooral dat de besluiten genomen moeten worden op basis
van gezond verstand. Natuurlijk hebben we onze idealen – u leest er op de volgende pagina’s over – maar wij geloven niet in luchtkastelen en prestige-objecten.
Wij gaan u nu niet allerlei dingen beloven die we na de verkiezingen niet kunnen
waarmaken. In hoeverre wij onze idealen kunnen realiseren zal gedeeltelijk afhangen van de economische situatie, want we gaan met de financiën om zoals u thuis
ook doet: we geven niet meer uit dan er binnenkomt. Gedeeltelijk zal het ook afhangen van het onderhandelingsresultaat na de verkiezingen. Net als bij de Tweede
Kamer geldt: hoe meer zetels we hebben, hoe meer we van ons verkiezingsprogramma kunnen waarmaken. Het hangt dus ook van u af. Neem alstublieft even de
tijd om op ons te stemmen op 19 maart 2014!
Ik ben heel gelukkig dat we een mooie kandidatenlijst aan u kunnen presenteren.
Blij dat deze Zoetermeerse mensen klaar staan om in gesprek te gaan met u. Dat
zij zich willen inzetten om het vele ‘huiswerk’ dat bij het gemeenteraadswerk hoort,
goed te doen, om vervolgens de gemeenteraadsbesluiten te nemen met een warm
hart en een koel hoofd.
Marijke van der Meer
Lijsttrekker Zó! Zoetermeer
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Speerpunten van Zó! Zoetermeer

Zó! werkt aan werk
Meer werk en banen naar Zoetermeer – Horeca-ondernemers welkom –
winkels mogen op zondag open – Dorpsstraat florerend – aandacht voor
verborgen werkloosheid – Glasvezelnetwerk - Zoetermeer krachtige positie
in de regio
Zó! hart en hard vóór veiligheid
Vóór beveiligingscamera’s – bestrijding criminaliteit met meer blauw en
ander blauw (handhavers, BOA’s, WAS) – verlichting terug op enge plekken
en bij het Binnenpark
Zó! zorgen voor elkaar
Wmo-Zorg-Ombudsbureau oprichten – 2% (is 6 miljoen) meer naar WmoZorg – PGBs behouden – betere ondersteuning mantelzorgers –
scootmobielen snel en voldoende actieradius – geen zelfverrijking in de zorg
- toegankelijkheid móet gewoon
Zó! voor onze toekomst, de jeugd
Passend onderwijs in afstemming met werkgevers – iedereen een diploma –
waken voor kindermisbruik in de jeugdzorg - kindcentra 7 – 19 uur – alcohol
en jeugd horen NIET bij elkaar - zwemvangnet
Zó! goed wonen
Geen verloedering, onderhoud weer naar niveau ‘goed’ - weg met zwerfvuil,
hondenpoep en paardenpoep – fietspaden schoon heel en veilig –
geluidsoverlast van verkeer en RandstadRail bestrijden – glasvezelnet extra leenmogelijkheden voor starters – afval scheiden ná het ophalen genoeg parkeerplaatsen - OV dat rijdt!
Zó! sportief en artistiek
Nieuwe sporthal ipv Olympus en Noord-Westerhal – geen geweld in de sport
- sport voor alle kinderen financieel bereikbaar - ruimte voor amateurgezelschappen – bibliotheken behouden - behoud grote stadsevenementen
inclusief Historisch Zoetermeer
Zó! natuurlijk
Recreatiegebied in Nieuwe Driemanspolder – windturbines in zee, niet
(meer) in de stad – bomen zijn belangrijk, mensen gaan vóór
Zó! politiek met gezond verstand
Géén Stadsforum, geen prestige-projecten - stadhuis beperkt opknappen,
niet compleet verbouwen – OZB uitsluitend verhogen met de prijsindex –
iedereen leert Nederlands, niet discrimineren
Zó! Zoetermeer komt naar u toe in de wijken en op werkbezoek
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Inleiding (en leeswijzer)
Zó! Zoetermeer – tot eind 2011 Leefbaar Zoetermeer - is een onafhankelijke
Zoetermeerse partij en is dus niet gebaseerd op een van de landelijke stromingen.
Vaak vragen mensen zich af of Zó! Zoetermeer ‘rechts’ of ‘links’ is. Om een idee te
geven: als het gaat om veiligheid en leefbaarheid dan behoren wij aan de rechterkant van de politiek, want wij willen onze mooie stad graag behoeden voor verloedering. Als het gaat over het voor elkaar zorgen, vooral voor mensen die het qua
inkomen of qua gezondheid niet zo goed hebben, dan horen wij bij de linkerkant
van de politiek. En voor de rest gebruiken we gewoon ons gezonde verstand.
In de afgelopen periode kenmerkte het bestuur van de stad zich door het schrappen van van alles en nog wat. Zó! Zoetermeer was het niet met al die bezuinigingen eens, maar dat we de tering naar de nering moesten zetten stond ook voor ons
buiten kijf. Hoe het in de periode 2014 – 2018 gaat uitpakken met de financiële
armslag van de gemeente weten we niet. Misschien moet er nog meer bezuinigd
worden, maar we hopen natuurlijk dat het snel weer beter gaat met de economie.
In dit programma leest u wat onze idealen zijn en hoe wij de stad willen organiseren. Daarbij geldt dat we het wel moeten kunnen betalen. Zó! Zoetermeer kijkt
naar de stad zoals u zelf ook uw huishouden regelt: wat echt moet komt eerst, vervolgens zorgen we dat we genoeg sparen voor kosten die in de toekomst op ons
afkomen, en we komen pas aan de wat ‘luxere’ zaken toe, als er dan nog geld over
is.
! ! ! Als u dit symbool bij een punt ziet staan, dan betekent dat, dat wij daar in alle
gevallen voor gaan! En ons uiterste best zullen doen om het te realiseren.
€€? Als u dit symbool bij een punt ziet staan, dan betekent dat, dat Zó! dit heel
graag wil realiseren maar pas als Zoetermeer niet meer hoeft te bezuinigen.
Het is onmogelijk om alle taken en onderwerpen van de gemeente te beschrijven.
De zaken die nu prima lopen in de stad – denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van
paspoorten en rijbewijzen op afspraak – moeten vooral zo goed blijven lopen.
Aan het eind van dit verkiezingsprogramma vindt u een overzicht van onze
kandidaten.

Vragen?
Die kunt u altijd aan ons stellen. Ook na de verkiezingen!
Op onze website www.zozoetermeer.nl vindt u onze telefoonnummers.
U kunt een email sturen naar fractie@zozoetermeer.nl.
U kunt een brief sturen naar de fractie van Zó! Zoetermeer, Markt 10, 2711 CZ
Zoetermeer
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1. Zó! Zoetermeer is er voor alle Zoetermeerders
Ons motto is ‘met elkaar, voor elkaar’ en dat geldt voor iedereen die in Zoetermeer
woont. We staan keihard voor gelijke behandeling van iedereen. Het maakt niet uit
of u gelooft, wat u gelooft, welke kleur uw vel heeft, wat uw seksuele geaardheid is
of dat u gehandicapt bent.
Daarbij is het natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen zich aan de wet houdt. Voor
criminelen hebben we maar één plaats in Zoetermeer, en dat is de gevangenis (die
we trouwens graag in Zoetermeer willen houden). Iedereen die in Zoetermeer
woont moet natuurlijk Nederlands spreken en als u dat nog niet goed kunt, dan
gaan we ervan uit dat u moeite doet om het te leren.
Mensen in een leefbare stad bezorgen elkaar geen overlast, maar hebben begrip
voor elkaar en hebben verdraagzaamheid hoog in het vaandel.
Niet discrimineren

! ! ! We denken soms dat het in Nederland allemaal goed geregeld is, maar we discrimineren nog vaak. En daarbij zien we dat de ene groep, denk aan sommige
allochtonen, de andere groep, bijvoorbeeld homoseksuelen met de nek aankijkt. En
zo vinden autochtone Nederlanders het best lastig om niet alle mensen van bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse afkomst over één negatieve kam te scheren. We
moeten niet de ogen sluiten voor zaken die niet goed gaan, dus als bijvoorbeeld
een groep jongelui voor overlast zorgt mag best gezegd worden welke jongeren dat
zijn, maar Zó! Zoetermeer wil er absoluut voorkomen dat daarmee hele bevolkingsgroepen worden weggezet.
Toegankelijkheid moet gewoon (worden)

! ! ! Zó! Zoetermeer heeft zich in de afgelopen jaren ingespannen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de stad voor gehandicapten te verbeteren. Over het
resultaat zijn we nog helemaal niet tevreden. In theorie is het niet eens slecht geregeld, maar in de praktijk krijgt toegankelijkheid nog steeds niet genoeg prioriteit
en is er sprake van fysieke uitsluiting.
Zó! Zoetermeer wil dat steeds serieus wordt nagedacht hoe de stad voor iedereen
te gebruiken is, en dat veel meer werk wordt gemaakt van het meldpunt toegankelijkheid: zoveel mogelijk structureel oplossen! Scholen moeten in ieder geval toegankelijk zijn zodat gehandicapte kinderen de kans krijgen om gewoon mee te
doen. En waar het zaken betreft die niet rechtstreeks onder de gemeente vallen,
zoals winkels en horeca moet de gemeente zich tóch maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat de bestaande onverschillige cultuur verandert en de stad
‘gewoon toegankelijk’ wordt.
Contact met elkaar

! ! ! De beste manier om problemen op te lossen, eenzaamheid te voorkomen,
begrip voor elkaar te hebben, elkaar te kunnen helpen en cultuurverschillen te
overbruggen, is contact! Elkaar ontmoeten en spreken is het mooist, maar ook de
telefoon, email en de moderne internetmogelijkheden helpen daarbij.

7

Belangrijk is dat de politiek, het gemeentebestuur, contact heeft met de Zoetermeerders. Zó! Zoetermeer – zowel de fractie als de leden – onderhouden steeds
contact met bewoners, organisaties en bedrijven in de stad, zodat we ieders mening, wensen en problemen kunnen betrekken bij onze afwegingen.
Zó! Zoetermeer vindt ook dat de bewoners van Zoetermeer van zich moeten laten
horen. Thuis mopperen helpt niet. Contact zoeken met ons, met de politiek en
vooral ook met elkaar is belangrijk.
En waar het bij contact in alle gevallen mee begint en eindigt: respect voor elkaar!
Fractie komt naar u toe

! ! ! De fractieleden van Zó! Zoetermeer, ondersteund door leden van de vereniging, waren de afgelopen jaren maandelijks aanwezig in een van onze wijken.
Meestal kwamen we met ‘Koffie & Zó!’. U kon dan makkelijk met ons in gesprek
komen, en wij namen de tijd om – met een kopje koffie erbij - naar u te luisteren.
De fractie zal ook in de komende jaren zorgen dat we regelmatig naar u toe komen.
Daarnaast zullen wij zo veel mogelijk aanwezig zijn op informatie-avonden en zullen we werkbezoeken afleggen. Wie wat te melden of te vragen heeft: de fractie is
per email en per telefoon altijd bereikbaar! Kijk voor de telefoonnummers op onze
website www.zozoetermeer.nl en u kunt mailen naar fractie@zozoetermeer.nl.
Inspraak en Samenspraak

! ! ! De gemeenteraad neemt beslissingen over de stad. Dat is het werk van de gemeenteraad en daarbij geldt: meeste-stemmen-gelden. Daarom is het ook erg belangrijk dat u op Zó! Zoetermeer stemt, zodat we met veel zetels veel invloed hebben en veel van de punten die u op de volgende pagina’s leest kunnen realiseren.
U kunt er op rekenen dat onze fractie beslissingen neemt op basis van dit verkiezingsprogramma. Daarnaast houdt de fractie van Zó! Zoetermeer bij de afwegingen
altijd rekening met de mening van de betrokkenen. De gemeente verzorgt inspraak
(volgens de wet) en samenspraak (volgens de afspraken die we in Zoetermeer
maken).
Om er voor te zorgen dat u uw mening kunt geven moet u weten dat er beslissingen op komst zijn. De gemeente moet daar goed over communiceren:
 Brieven sturen aan de mensen die het direct aangaat, bijvoorbeeld aan de mensen uit de straat, of het bestuur van de sportvereniging.
 Aankondigingen in de huis-aan-huisbladen.
 Aankondigingen op de website van de gemeente en indien van toepassing op de
website van de wijk.
 Aankondigingen in de wijknieuwsbrieven per e-mail.
Daarbij heeft u als Zoetermeerder zelf ook een verantwoordelijke rol: dus lees de
brieven die de gemeente u stuurt goed door, sla de huis-aan-huisbladen open en
lees de gemeenteberichten, abonneer u op de wijknieuwsbrieven of kijk regelmatig
op de website van de gemeente. En het belangrijkste: als u wordt uitgenodigd voor
een bijeenkomst ga er naar toe. U hoort daar wat de bedoeling precies is. Schikt de
datum van de bijeenkomst u niet? Bel dan gewoon naar de gemeente om vragen te
stellen.
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Zó! Zoetermeer houdt rekening met uw mening. Dat wil niet zeggen dat iedereen
altijd zijn zin kan krijgen. Soms staan de meningen van betrokkenen haaks op elkaar en is het onmogelijk om een besluit te nemen waar iedereen tevreden over is.
In sommige gevallen is het goed mogelijk dat niet de gemeenteraad maar de betrokkenen zelf een besluit nemen. Dat gebeurt nu ook al: denk aan het plaatsen
van speeltoestellen of het kiezen voor een kunstwerk in het winkelcentrum. Zó! wil
scherp kijken of het niet vaker mogelijk is dat u zelf beslist.
Bestemmingsplannen

! ! ! We merken nogal eens dat mensen zich niet realiseren dat in een bestemmingsplan is vastgelegd wat er waar mag komen. Pas als er dan op die bepaalde
locatie iets gebouwd gaat worden, willen mensen bezwaar indienen en dan kan het
niet meer. In 2013 zijn er heel veel bestemmingsplannen vastgesteld. De meeste
zonder grote wijzigingen, maar ook zonder dat de gemeenteraad voldoende tijd had
om er eens goed naar te kijken en er met de belanghebbenden over te spreken.
Zó! wil dat het vaststellen van bestemmingsplannen goed gepland wordt, zodat er
per bestemmingsplan wel genoeg tijd is.
Vrijwilligerswerk

! ! ! Op tal van gebieden zijn er in Zoetermeer vrijwilligers aan het werk. Zij maken
– iedere dag weer - ons motto ‘met elkaar, voor elkaar’ concreet waar. Zó! wil op
deze plaats al die mensen die op het gebied van sport, van cultuur, in de zorg, op
de Ouderenbus, bij de schuldhulpverlening, bij Jong Perspectief, als taalmaatje,
kortom alle vrijwilligers, hartelijk bedanken voor hun inzet. Zó! vindt vrijwilligerswerk een prachtige manier om contact met elkaar te houden. Wij houden graag het
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) in stand, zodat vacatures en aanbod bij elkaar
gebracht kunnen worden en we zullen steeds oog houden voor de ondersteuning
van de vrijwilligers.
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2. Zorgen voor elkaar is onze zorg
Zorgen voor elkaar vormt de kern van iedere gemeenschap. Dat begint in je gezin
en je familie, maar is natuurlijk ook van belang in je buurt, bij de vereniging, onder
collega’s en, als het nodig is, moet de overheid klaar staan om ook een handje te
helpen.
Waar het gaat om mensen die vanwege hun gezondheid of handicap extra zorg nodig hebben, zien we dat de gemeente - door de landelijke maatregelen - financieel
steeds minder in staat is om de zorg te leveren die we tot nu toe gewend waren. En
voor zover dat nog wel lukt, worden de eigen bijdragen steeds hoger.
Gemeente houdt een verantwoordelijkheid

! ! ! Er zal steeds meer neerkomen op de familie en vrienden van de gehandicapte,
de patiënt, of de hoogbejaarde, en de gemeente krijgt – helaas - steeds meer de
rol van vangnet. Zó! vindt dat de gemeente verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat niemand buiten dat vangnet terecht komt en dat iedereen – zo betaalbaar
mogelijk - de benodigde zorg krijgt.
Wmo, beroep en klachten

! ! ! Veel mensen dachten dat zij na het levenslang betalen van premies voor volksverzekeringen, recht zouden hebben op ondersteuning zoals huishoudelijke hulp op
het moment dat ze het zelf niet meer kunnen. Dit is helaas niet (meer) het geval.
De bezuinigingen worden momenteel vertaald in ‘maatwerk’. Dus per cliënt wordt
bekeken wat er nodig is. Dat klinkt op zich niet verkeerd, maar Zó! vindt dat we er
goed voor moeten waken dat het maatwerk van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) niet gaat leiden tot willekeur.
Daarom wil Zó! dat in antwoord op alle aanvragen goed wordt opgeschreven
waarom iemand iets wel of niet ‘krijgt’ van de gemeente en u moet altijd bezwaar
kunnen aantekenen.
Wmo-Zorg-Ombudsbureau

! ! ! Zó! Zoetermeer wil – naast de gewone bezwaarmogelijkheden - een Ombudsvrouw of Ombudsman die hoofd is van het Wmo-Zorg-Ombudsbureau. Een onafhankelijke instantie bij wie mensen laagdrempelig terecht kunnen. Het Wmo-ZorgOmbudsbureau is onafhankelijk van de gemeente (hoewel er natuurlijk een subsidierelatie zal bestaan), heeft een kantoor op een gemakkelijk bereikbare plaats in
de stad, maar kan ook aan huis komen en houdt spreekuren in de wijken.
De Ombudspersoon voor de Wmo-Zorg is heel deskundig en bemiddelt als er verschil van inzicht is tussen cliënt en gemeente. Lukt dat niet, dan kan het Ombudsbureau helpen met bezwaar aantekenen.
Wie via de gemeente hulp krijgt moet hoge eigen bijdragen betalen. Dat kan oplopen tot een door het rijk bepaald maximum dat afhankelijk is van uw inkomen. De
bijdragen voor de Wmo en de AWBZ worden verplicht door het landelijke CAK
geïnd. Het CAK is dus niet van de gemeente maar alle Wmo en AWBZ cliënten hebben er mee te maken. Het is voor de cliënten bijna niet te volgen of het CAK wel de
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goede berekeningen maakt. Zó! wil dan ook dat de mensen bij het Wmo-Zorg-Ombudsbureau terecht kunnen om deskundig ondersteund te worden als zij willen
controleren of het CAK het wel goed uitgerekend heeft. En als dat niet het geval is,
kunnen de mensen van het bureau verder helpen, bijvoorbeeld met het opstellen
van een bezwaarschrift.
De organisaties die de hulp verlenen – bijvoorbeeld thuiszorg en leveranciers van
rolstoelen en andere hulpmiddelen - verrichten vaak goed werk, maar soms gaat
het helemaal mis. Zó! wil dat het Wmo-Zorg-Ombudsbureau dé instantie wordt
waar u met klachten over de leveranciers van de Wmo terecht kunt.
Wmo-raad

De Wmo-raad adviseert het college bij het vaststellen van het beleid. Zó! Zoetermeer heeft veel waardering voor het werk van de Wmo-raad en vindt dat het na de
verkiezingen zeker moet worden voortgezet. Of dat precies in de huidige vorm
moet blijven, nu de Wmo al breder en breder wordt, kan met de Wmo-raad zelf
worden besproken. Zó! kan zich voorstellen dat er binnen de Wmo-raad gespecialiseerde ‘kamers’ ontstaan en dat er gezocht wordt naar nog meer mogelijkheden om
contact met de achterban te realiseren.
Idealiter ontstaat er een nauwe relatie met het Wmo-Zorg-Ombudsbureau. Het
bureau kan deskundige ondersteuning aan de Wmo-raad leveren, die dan een wat
compactere vorm kan krijgen.
Mantelzorg – het overkomt je, en ondersteuning is nodig

! ! ! Zó! Zoetermeer vindt dat er goed onderscheid gemaakt moet worden tussen
vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Een mantelzorger gaat zorgen als iemand in zijn of haar omgeving zorg nodig
heeft. Het betreft chronisch zieken, terminale patiënten, gehandicapten en hoogbejaarden. De mantelzorger is meestal een gezinslid of familielid en soms een
buur/vriend waar al een emotionele band mee bestaat. Mantelzorgers zorgen vele
uren per week, soms 24 uur per dag, en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.
Mantelzorgen overkomt je en vaak wordt het werk in de tijd zwaarder en zwaarder.
Mantelzorgers staan er vaak niet eens bij stil hoe ze worden opgeslokt door deze
taak. Bij de start van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was er veel
aandacht voor de mantelzorger, want hoe meer de overheid er voor zorgt dat
Mantelzorgers worden ondersteund, hoe langer zij het volhouden en daarbij is
iedereen gebaat, de patiënt, de mantelzorger én de overheid die alle benodigde
zorg niet kan leveren.
Er komt in de praktijk nog onvoldoende terecht van de ondersteuning van de mantelzorgers. Daarbij worden vanuit de gemeente vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers te vaak benaderd alsof zij onderling uitwisselbaar zijn.


Zó! vindt dat de gemeente ervoor moet waken dat bij de bezuinigingen op de
Wmo, zoals het terugdraaien en almaar duurder maken van huishoudelijke hulp,
de mantelzorger niet nóg zwaarder wordt belast.
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Zó! vindt dat mantelzorgers tijdig moeten worden geholpen met tijdelijke hulp
om even te kunnen bijkomen (respijtzorg) en niet pas als ze half overspannen
zijn geworden.
Zó! vindt dat respijtzorg soms door vrijwilligerswerk geleverd kan worden, maar
lang niet altijd. Respijtzorg zal vaak betekenen dat professionals moeten worden
ingezet, met name als het gaat om intieme persoonlijke verzorging e.d.
Zó! vindt dat bij alle bezuinigingen die worden doorgevoerd in de Wmo een deel
van de middelen (we denken aan 15%) die worden bespaard, gereserveerd
moet worden om de respijtzorg te kunnen betalen.
De gemeente is doende om naar een andere organisatie voor mantelzorgondersteuning over te stappen. Zó! zal goed de vinger aan de pols houden om ervoor
te zorgen dat de mantelzorgondersteuning - denk ook aan lotgenotencontact,
advies, emotionele ondersteuning etc. - stevig vorm krijgt.
Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s)

! ! ! De gemeente heeft geen slechte ervaringen met Persoonsgebonden Budgetten.
Een PGB is een bedrag dat je krijgt als je liever zelf de hulp of het hulpmiddel wilt
kopen. De cliënt heeft daardoor meer vrijheid en hoeft niet per se naar de leverancier van de gemeente. Zó! denkt dat het mogelijk moet zijn om de PGB’s in de
meeste gevallen in stand te houden. Ook waar het gaat over een aantal nieuwe
taken die overkomen van de AWBZ. Daarbij gelden wel de voorwaarden:
 dat het de gemeente niet méér moet kosten dan de zorg in natura,
 dat de cliënt (of zijn familie) goed in staat moet zijn om het zelf te regelen en
 dat we het op een fraudebestendige manier kunnen organiseren.
Scootmobielen, Ouderenbus en RegioTax

! ! ! Ouderen en gehandicapten moeten zich kunnen verplaatsen. Om te kunnen
leven, moet je naar buiten kunnen. Naar de winkels of naar het park. Dat hoeft niet
gratis, maar wel betaalbaar. Intussen heeft de gemeenteraad besloten dat scootmobielen zoveel mogelijk in de langzame variant worden verstrekt (ca. 8 kilometer
per uur). Dat is voor veel mensen te langzaam en ook de afstand die je er mee
kunt rijden is vaak te klein. Zó! wil dat mensen die behoefte hebben aan een snellere scootmobiel (ca. 15 km/uur) die ook moeten krijgen!
Let op: Het feit dat een scootmobiel snel kan rijden, wil niet zeggen dat dit op de
stoep en in winkelgebieden de bedoeling is. Waar mensen lopen moeten ook
scootmobielen rustig rijden, en wie dat niet doet hoort een bekeuring te krijgen!
Zó! is voor het voortbestaan van zowel de Ouderenbus als de RegioTax.
Hospice

! ! ! Al jaren wordt er gesproken over een groter hospice. Dat is nog steeds niet
gerealiseerd. Zó! Zoetermeer wil dat het nieuwe grotere hospice uiterlijk in 2015
geopend kan worden.
Dementie

! ! ! Zoetermeer was een erg jonge gemeente met veel kinderen, maar wordt nu
steeds meer ‘gewoon’. Er komen dan ook wat meer ouderen dan we gewend waren,
en met de ouderdom komen de gebreken. Dementie is daarbij misschien wel de
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meest dramatische verandering in de levens van onze senioren. Momenteel loopt in
Rokkeveen een proef met een ontmoetingsplaats voor ouderen en partners in de
eerste fase van de dementie. Zó! wil deze plaatsen graag uitbreiden naar de andere
wijken, maar dat zal alleen kunnen als we daarvoor de benodigde geldstromen
kunnen ombuigen (van AWBZ, Wmo en zorgverzekeraars).
Ouderenbezoekers en Ouderenpost

€€? Er is veel te doen door en voor ouderen. Maar lang niet iedereen weet dat.
Momenteel worden ouderen - die dat willen – iedere 3 jaar bezocht door vrijwillige
ouderenbezoekers om te zien of het goed gaat en ze niet vereenzamen. In 2012
werden bijna 1000 bezoeken afgelegd aan mensen boven 75 jaar door deze vrijwilligers en in ongeveer 1 op de 10 gevallen bleek het nodig om hier een professioneel
vervolg aan te geven. Zó! vindt dit prima georganiseerd.
Mensen die met pensioen gaan, zo rond hun 65ste of iets later, zijn vaak nog fit en
zouden nog van alles kunnen doen. Zó! wil graag dat mensen die 65 jaar worden
een kaartje krijgen waarmee ze op het stadhuis of in de wijkpost een pakket kunnen ophalen, met daarin informatie over de mogelijkheden voor het sporten voor
ouderen, maar ook met de manieren waarop ze kunnen vinden wat er allemaal aan
vrijwilligerswerk te doen is. Vrijwilligerswerk kan een goed middel zijn om eenzaamheid te bestrijden.
Verstandelijk en/of psychisch gehandicapt

! ! ! Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat we niet alleen oog hebben voor ouderen en fysiek gehandicapten, er zijn ook mensen en kinderen met andere problemen zoals de verstandelijk gehandicapten en de mensen met grote psychische problemen. Die mensen doen vaak een extra groot beroep op ouders en familie. Voor
deze mensen is het ook van belang om zoveel mogelijk gewoon mee te doen met
de maatschappij. Zoetermeer kent daar mooie voorbeelden van zoals het werk in
de Zoetelaar en de Weidemolen, maar ook de verschillende vormen van G-sport.
Ook het STAK is met zijn mogelijkheden voor aangepaste speel- en cultuurmogelijkheden van groot belang. De al min of meer geplande verhuizing van het STAK
moet doorgaan.
De ouders en directe familieleden van mensen met een dergelijke beperking zijn
vaak letterlijk levenslang mantelzorger. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op
ondersteuning. En de begeleiding is niet alleen levenslang, maar ook zoals dat tegenwoordig wel heet: ‘levensbreed’. Het gaat over wonen, over een zinvolle dagbesteding, of het beheer van het geld van de gehandicapte, etc. Voor zover de gehandicapte en zijn familie ondersteuning van derden nodig hebben, moet het streven zijn, één familie, één plan, één regie en dat laatste moet zoveel mogelijk bij de
gehandicapte en zijn familie blijven.
Privacy in de zorg

! ! ! Zó! wil ervoor zorgen dat de privacy in de zorg beter wordt gewaarborgd. Het
moet niet meer kunnen dat mensen voor hun huishoudelijke hulp een urenbriefje
moeten ondertekenen waarop uitgebreid de persoonlijke gegevens staan van de
andere mensen die de medewerker van de thuiszorg moet helpen. Halfslachtig geknoei waarbij de cliënt moet tekenen door een uitgesneden raampje in een karton-
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netje waardoor de cliënt niet kan zien waarvoor hij eigenlijk tekent, is helemaal uit
den boze.
Voldoende verpleegbedden en seniorenwoningen

! ! ! De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Dat kan vaak beter als zij op een gegeven moment naar een woning kunnen verhuizen die is afgestemd op de hoge leeftijd. Omdat het aantal ouderen in Zoetermeer naar verhouding wat zal toenemen zal de gemeente moeten opletten dat het
aantal seniorenwoningen, aangepaste rolstoelwoningen en ook het aantal verpleeghuisbedden blijft passen bij de samenstelling van de Zoetermeerse bevolking.
6 miljoen euro toevoegen aan de Wmo-Zorg

! ! ! Volgens de plannen van de VVD-PvdA regering wordt er erg hard bezuinigd op
de Wmo en op de zorg die van de AWBZ naar de gemeenten komt. Om de bezuinigingen in de schrijnendste gevallen te kunnen opvangen, om te zorgen voor het
broodnodige Wmo-Zorg-Ombudsbureau en vooral om de mantelzorgers te kunnen
ondersteunen is extra geld nodig. Zó! denkt dat er zo’n 6 miljoen euro extra naar
het budget van de Wmo en de zorg in de gemeente moet. De gemeente heeft in
zijn totaliteit ruim 300 miljoen euro aan kosten om de hele gemeente te laten
draaien. Als we op alle andere uitgaven zo’n 2% besparen dan kunnen we dat geld
vrijspelen. Zó! vindt dat we die 2% over moeten hebben om goed voor onze hoogbejaarden, patiënten en gehandicapten te kunnen zorgen.
Geen fraude, wel eerlijke salarissen, geen zelfverrijking

! ! ! Met enige regelmaat wordt Nederland opgeschrikt door de ontdekking van financieel gerommel bij zorginstellingen. Alle aanbieders van hulp en hulpmiddelen
moeten goed gecontroleerd worden zodat fraude met zorggeld wordt vermeden of
snel wordt ontdekt.
De gemeente moet zuinig zijn met de budgetten voor de zorg, maar daarbij hoort
ook dat de mensen die het werk moeten doen bij de verschillende zorgorganisaties
wel een fatsoenlijke boterham moeten kunnen verdienen. Dat geldt van hoog tot
laag, dus ook voor de top van die organisaties: salarissen die passen bij de kennis,
ervaring en verantwoordelijkheden. En daar moet het bij blijven. Dus géén directie
die meer dan de minister-president verdient.
Donorregistratie

! ! ! In Nederland is het de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk vastleggen of zij
wel of niet donor willen zijn. Dat heet donorregistratie. Het vastleggen van de gegevens helpt enorm om ervoor te zorgen dat er meer donoren beschikbaar komen,
maar is ook voor de nabestaanden fijn. Zij weten dan precies wat u wilde en zij
hoeven in die verdrietige en vaak hectische periode rond uw overlijden niet ook nog
eens te raden wat u wilde.
Veel mensen willen zich wel laten registreren maar vergeten het steeds. Zó! zou
graag willen dat als u uw identiteitsbewijs bij het stadhuis aanvraagt of ophaalt, u
gelijk wordt gevraagd of u al geregistreerd bent. Zodat u er even aan herinnert
wordt als u het nog niet heeft gedaan. In veel andere gemeenten gebeurt dit al. Zó!
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heeft dit in de afgelopen periode aangekaart in de gemeenteraad, maar kon er
geen meerderheid voor vinden.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u ergens toe wordt verplicht. U beslist zelf.

Zie ook
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3. Zó! Zoetermeer: hart en hard voor uw veiligheid
Veilig zijn en je veilig voelen heeft voortdurend de aandacht van Zó! Zoetermeer.
Wij kiezen daarbij voor de breedste aanpak die je maar kunt bedenken, van preventie en jongerenwerk tot aan veel blauw op straat en cameratoezicht waar dat
nodig is. Van verkeersveiligheid tot aan de brandweer die alle woningen en bedrijven snel moet kunnen bereiken als de nood aan de man is.
Bestrijding criminaliteit - politie

! ! ! De gemeenteraad gaat niet direct over de politie, want dat wordt landelijk geregeld, maar de raad heeft wel invloed door het maken van afspraken met de politie over de zaken die prioriteit moeten hebben. Daarnaast moet de burgemeester,
verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad, verantwoording afleggen aan de
gemeenteraad en Zó! zal daar zorgvuldig, maar zeker ook kritisch mee omgaan.
Andere inzet, ander blauw en WAS

! ! ! Er is nog steeds minder politie in Zoetermeer dan we zouden willen. Het is dus
zaak om ervoor te zorgen dat de politie zich bezighoudt met de zwaardere zaken,
en dat allerlei andere ‘ongeregeldheden’ zoveel mogelijk worden ingeperkt door
gemeentelijke handhavers en beveiligers. Het aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) moet dan ook geleidelijk steeds groter worden. Daarnaast zou Zó!
graag zien dat alle handhavers een actieve en alerte houding hebben, zodat de
pakkans wordt vergroot. De BOA’s moeten volgens Zó! ook krachtiger gaan optreden en meer bonnen (liefst bestuurlijke boetes) uitschrijven.
Zó! Zoetermeer is een grote fan van de WAS-teams in de verschillende wijken.
WAS staat voor Wijk en Agent Samen. We zien dat in de WAS-teams verschillende
groepen aan het ontstaan zijn: groepen die zich specialiseren in zakkenrollerij in de
winkelcentra, andere die de ‘gewone’ maandelijkse surveillance doen, etc.
Zó! Zoetermeer vindt dat een prima ontwikkeling en hoopt dat steeds meer mensen
op een of andere manier gaan meedoen. Juist de combinatie van burgers én de
wijkagent blijkt in de praktijk een effectief punt.
Aangiftebereidheid

! ! ! De politie kan niet iedere aangifte opvolgen en de dader pakken. Daardoor
denken mensen nog wel eens dat het geen zin heeft om aangifte te doen. Maar
zonder aangiftes wordt steeds minder zichtbaar wat er precies gebeurt in de stad.
Hoe meer er aangifte wordt gedaan, hoe duidelijker het beeld is van wat er gaande
is, en hoe beter de gemeenteraad en de politie zelf prioriteiten kunnen stellen.
Aangifte doen is dus heel belangrijk. Zó! vindt dat dit zo makkelijk mogelijk moet
kunnen. Vanuit uit huis via de computer, of direct op straat met uw smartphone. En
als u persoonlijk naar het politiebureau komt moet u snel worden geholpen
En natuurlijk moet duidelijk zijn wat er gebeurt met uw aangifte. De politie moet
zowel over aangiftes als bij andere meldingen beter terugkoppelen. Zó! zal er op
aandringen dat als de landelijke politie helemaal goed is ingeregeld er een tandje
bijgezet wordt op het gebied van de communicatie.
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Zelf doen en zelf uitkijken

! ! ! Iedere bewoner kan uit het raam kijken en de politie bellen als er verdachte
dingen gebeuren. Dat kan via de gewone politiekanalen, maar ook via MeldMisdaad-Anoniem. U kunt zelf maatregelen nemen om uw huis te beveiligen. En
wat ook heel belangrijk is, u kunt in uw huis verstandige dingen doen zoals niet op
een wankele of te lage trap gaan staan. (De grootste kans dat u gewond raakt
heeft u namelijk thuis.) De gemeente kan u niet verplichten om zelf uw verantwoordelijkheid te nemen, we vertrouwen er gewoon op dat u dat vanzelfsprekend
doet. Wél kan de gemeente vaak en goed voorlichting geven over veiligheid en wat
u er zelf aan kunt doen.
En als er brand uitbreekt…

! ! ! Hoewel het aantal slachtoffers door brand in Zoetermeer erg beperkt is, blijft
het voor Zó! een belangrijk punt van aandacht. Wij houden de aanrijtijden van de
brandweer scherp in de gaten! Maar zelfs als de brandweer er binnen de kortste
keren is, kan het al te laat zijn. Bijvoorbeeld als de meubels in brand vliegen en het
materiaal binnen 2 minuten al een giftige rook geeft. In Nederland kan dat omdat
we lagere eisen stellen dan bijvoorbeeld Engeland. Het is dan ook van het grootste
belang, levensbelang!, dat u zelf voldoende maatregelen treft. Brandmelders (aangesloten op het lichtnet of met verse batterijen), blusmiddelen voor het grijpen,
goed vrijgehouden vluchtroutes en goed oefenen hoe u zonder te (kunnen) kijken
het huis kunt verlaten, u moet het allemaal zelf regelen. Zó! Zoetermeer vindt het
geven van voorlichting een doorlopende taak van brandweer en gemeente.
Vóór beveiligingscamera’s en de inzet van sociale media

! ! ! Voor de pakkans van daders is het van belang dat de politie over goede signalementen en getuigenverklaringen kan beschikken. Via de sociale media kan een
beroep op burgers worden gedaan om te helpen bij het opsporen van daders en
bijvoorbeeld ook vermiste personen. De digitale mogelijkheden breiden zich uit. Zó!
is daar een voorstander van.
Cameratoezicht is in onze ogen een tweesnijdend mes. Enerzijds maakt een opgehangen camera de omgeving voor de crimineel minder aantrekkelijk en anderzijds
kunnen er veroordelingen volgen, omdat het bewijs door de camerabeelden kan
worden geleverd.
Zó! vindt bij cameratoezicht veiligheid belangrijker dan privacy, omdat de overheid
degene is die toegang heeft tot de opnames en ook kan bepalen wat er mee gebeurt. Bij het gebruik van sociale media moeten natuurlijk regels in acht worden
genomen om geen onschuldige mensen te duperen. Dat zal steeds een belangrijke
voorwaarde zijn bij de inzet van nieuwe vormen van samenwerking tussen politie
en burgers die door de digitalisering mogelijk worden gemaakt.
Van het kastje naar de muur of naar de stadsmarshall?

! ! ! Soms ontstaat er discussie of iets een veiligheids- of een leefbaarheidprobleem
is. Dan kan het zelfs binnen de wijkgerichte aanpak gebeuren dat een overlastgevende familie - door wie bedreigingen worden geuit en die alle regels aan hun
laars lappen - niet of te laat wordt aangepakt. Vaak heeft zo’n familie zelf ook al-
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lerlei problemen. Zij spelen dan een sterk negatieve rol in de buurt en kunnen het
woongenot van de omwonenden verpesten.
Zó! ziet het als taak van de burgemeester om in voorkomende gevallen handelend
op te treden en, als de zaak niet verbetert, ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing niet te schuwen.
In Buytenwegh is op proef een stadsmarshall aangesteld. Die kan ingrijpen waarbij
zowel de buurt van de overlast wordt bevrijd als de familie zelf wordt geholpen om
weer op het rechte spoor te komen. De stadsmarshall heeft ‘doorzettingsmacht’
binnen de gemeente en kan daardoor snel handelen zonder veel bureaucratie. Als
de proef slaagt wil Zó! de inzet van de stadsmarshall uitbreiden naar andere wijken
en buurten.
Jongerenoverlast

! ! ! Hetzelfde geldt voor overlastgevende groepen jongeren. Het is zaak om die
jongeren ontspanningsmogelijkheden en hangplekken te bieden – en vooral ook
een opleiding of werk - maar ook om de overlastgevers op de huid te zitten. We
kunnen niet accepteren dat oudere jongeren en jong volwassenen zich zo misdragen dat mensen niet meer over straat durven. De burgemeester heeft daar als bewaker van de openbare orde een belangrijke rol in, en wij zullen hem vanuit de
raad daarbij controleren en steunen!
Jongeren, vooral met een slok of een paar pillen op, kunnen erg gewelddadig worden en richten soms ook een hoop schade aan. Wij vinden het niet meer dan normaal dat de gemeente, zoveel als maar mogelijk is, de schade van vandalisme laat
herstellen of betalen door de jongeren zelf en als ze nog onder het gezag van hun
ouders vallen, moeten die voor de kosten opdraaien. Wij vinden dat mobiel cameratoezicht om te kunnen zien wie ieder weekeinde hetzelfde bushokje slopen, toegepast moet worden.
Alcohol, drugs en hennepkwekerijen

! ! ! De gemeente werkt momenteel met verboden om op bepaalde plaatsen alcohol
te drinken. Het wordt per straat of plein verboden. Op de schoolpleinen mag het
nooit. Dat beleid kan wat ons betreft worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor de
beslissing dat we één verkooppunt voor softdrugs hebben in Zoetermeer. Dat moet
zo blijven.
In Zoetermeer floreren de hennepkwekerijen. Hoewel we ondernemers een warm
hart toedragen kunnen we dit soort bedrijvigheid niet toestaan. Vaak is er sprake
van erg gevaarlijke omstandigheden waarbij stroom en water op onverantwoorde
manier bij elkaar komen, en de lieden die zich ermee bezig houden zijn ook vaak
geen fijne jongens. Kortom hoe minder van die ‘handel’ hoe beter.
Geweld thuis – meldpunt bezorgd

! ! ! Nog steeds blijkt dat er ‘achter de voordeur’ sprake is van een heleboel verborgen geweld. Dat komt vaak pas naar buiten als de situatie al volledig uit de hand is
gelopen en er ambulances moeten voorrijden. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij mensen zichzelf zodanig verwaarlozen dat ze een gevaar voor zichzelf (en hun
omgeving) vormen. Zoetermeer heeft een meldpunt Bezorgd waar iedereen die ongerust is over het welzijn van iemand anders dit kan melden. De GGD doet dan
18

(diskreet) onderzoek. Dit meldpunt is nog veel te onbekend. Zó! wil dat het meldpunt blijft bestaan en dat er meer ‘reclame’ voor wordt gemaakt.
Geen verloedering

! ! ! Een goed onderhouden, overzichtelijke omgeving is van belang. Criminelen
zullen die mijden om niet op te vallen en bewoners voelen zich daarin prettiger en
veiliger. Weelderige struiken leiden vaak tot onoverzichtelijke situaties, die, als er
ook nog het nodige zwerfvuil ligt, als potentieel gevaarlijk worden ervaren, zeker
als de omgeving ’s avonds ook nog niet of schaars verlicht is. Die situaties moeten
worden aangepakt. U moet enge plekken altijd kunnen melden bij de wijkpost, en
die moeten ervoor zorgen dat er snel actie op wordt genomen. Het beschikbare
geld om die plekken op te knappen moet dan ook worden overgedragen aan de
wijkpostmanagers.
Wel verlichting

! ! ! Zoetermeer kent veel ‘bloemkoolwijken’, met allerlei kleine straatjes, achterpaden, en weinig vrij uitzicht. Criminelen kunnen daardoor na een inbraak makkelijk wegkomen. In wijken met veel woninginbraken moet nog eens goed gekeken
worden naar de verlichting van de woonbuurten en ook naar de routes die een inbreker kan volgen. Sommige paden achter huizen en tuinen langs, zouden wellicht
afgesloten kunnen worden met alleen door de bewoners te openen hekken.
Op een aantal plaatsen en tijden is het in Zoetermeer een stuk donkerder dan we
gewend waren. Er is minder verlichting vanwege energiebesparing, dus beter voor
het milieu en goedkoper. Op sommige locaties kan dit prima, maar op andere plekken blijken de mensen het heel vervelend te vinden. De omwonenden van het Binnenpark in Buytenwegh hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze het veel te donker
vinden en Zó! vindt dat de gemeente daar naar moet luisteren en de verlichting
weer aan moet zetten. Verlichting draagt op allerlei manieren bij aan veiligheid:
overvallers worden niet graag gezien, je ziet waar je loopt en het is ook gewoon
minder griezelig.

Zie ook
Hoofdstuk 5
Veilig op school
Veilig op straat – jongerenWASkracht - HALT
Zwemvangnet
Misbruik in de jeugdzorg – onderken het grote risico
Alcohol en jeugd horen NIET bij elkaar
Hoofdstuk 7
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Hoofdstuk 10
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4. Economie, werkgelegenheid en uw inkomen
Over de economie kunnen we allerlei meningen hebben, maar we moeten constateren dat we die op stedelijk niveau nauwelijks kunnen beïnvloeden. De crisis trof
vanaf 2008 heel de wereld. Het is spijtig dat de regering er de afgelopen jaren niet
in is geslaagd om Nederland op dezelfde manier als de buurlanden uit de moeilijkheden te krijgen.
Zó! is zich er goed van bewust dat er inmiddels grote groepen Zoetermeerders zijn
met grote zorgen. Dat betreft natuurlijk de minima maar zeker ook de oudere
werklozen die nauwelijks uitzicht op terugkeer op de arbeidsmarkt hebben.
Waar het gaat om mensen met een heel laag inkomen is in eerste instantie het vinden van een baan van groot belang. Zó! Zoetermeer vindt daarom dat de gemeente
keihard moet werken om de werkgelegenheid in en om de stad uit te breiden.
Voor kinderen die moeten opgroeien in gezinnen met heel weinig geld moet extra
worden gezorgd: ze moeten niet buitengesloten worden.
Werkgelegenheid – belangrijk bij alle besluiten

! ! ! Gemeenten hebben beperkte mogelijkheden om de werkgelegenheid te vergroten en het is niet de bedoeling dat de gemeente op de stoel van de ondernemer
gaat zitten. De gemeente kan er wél zoveel mogelijk voor zorgen dat ondernemers
en organisaties zich in Zoetermeer willen en kunnen vestigen. Zó! Zoetermeer zal
altijd, bij alle besluiten, behoud en vergroting van de werkgelegenheid zwaar laten
wegen.
FOC en Woonhart

! ! ! Er zijn plannen om op de plaats van het Woonhart een Factory Outlet Center te
realiseren. Dat vindt Zó! prima. Voorwaarden zijn wel dat de verkeersafwikkeling
en het parkeren goed geregeld worden.
Palenstein en Dorpsstraat

! ! ! We zijn ons ervan bewust dat de winkeliers van de Dorpsstraat het niet makkelijk hebben. Dat komt door een samenloop van een aantal ontwikkelingen: de
opkomst van de webwinkels, de langdurige economische crisis én het feit dat een
reeks aan ‘verbouwingen’ in en om de Dorpsstraat ervoor zorgt dat de straat slecht
bereikbaar is. De toegangswegen zijn opgebroken geweest en het geheel bood
daardoor een rommelige aanblik. Zó! vindt dat de werkzaamheden in de Dorpsstraat zo snel mogelijk moeten worden afgerond zodat de winkeliers zich weer kunnen richten op hun business.
! ! ! De grote ‘verbouwing’ van Palenstein – moet na jaren van plannen maken en
helaas later weer bijstellen – nu snel gerealiseerd worden. Daarbij zal heel zorgvuldig geregeld moeten worden dat het bouwverkeer niet wéér zorgt voor ongewenste
verstoringen van de bereikbaarheid van de Dorpsstraat.
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Winkels en webwinkels

! ! ! Of we het nu leuk vinden of niet: de webwinkels zijn niet meer weg te denken.
Dat betekent dat we qua winkeloppervlak in de totale stad moeten rekenen op
krimp, maar dat we – alleen al voor de werkgelegenheid – goed moeten zorgen dat
webwinkels zich op strategische plaatsen in de stad kunnen vestigen. Samenwerking tussen webwinkels en onze lokale winkels zou helemaal fantastisch zijn. De
gemeente kan niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar het is wel
goed dat we gaan faciliteren dat webwinkels die ook een bezoekmogelijkheid hebben, voldoende ruimte krijgen in onze bestemmingsplannen. Ook moet goed gekeken worden of met nieuwe concepten geëxperimenteerd kan worden: bijvoorbeeld
met kijk-en-service-winkels in het Stadshart gecombineerd met opslagcapaciteit
voor voorraad en distributie/thuisbezorgen op de bedrijventerreinen. Zó! vindt dat
de gemeente dergelijke initiatieven actief moet ondersteunen.
Zondags open

! ! ! Van Zó! mogen ondernemers zelf weten of zij op zondag hun winkel openen of
niet. Wij waren er voorstander van dat de gemeente niet meer voorschrijft op
welke zondagen de winkels open mogen zijn en we zijn tevreden met de resultaten.
Wat ons betreft verandert er de komende jaren niets in dit beleid: iedere ondernemer mag zelf weten of hij iedere zondag open gaat, of alleen op de eerste zondag
van de maand, of alleen in de zomer, of helemaal niet.
Gemeente meer op werkbezoek bij bedrijven

! ! ! Zó! is van mening dat de contacten van de gemeente met het bedrijfsleven
beter kunnen. Hierbij gaat het niet alleen om de ondernemers die zijn aangesloten
bij de winkeliersvereniging of bij de Raad Voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ),
maar ook om ondernemers en organisaties die daar niet bij zijn aangesloten. Sinds
kort is het Ondernemershuis geopend, maar dit is qua ontwikkeling nog in een pril
stadium. Zó! Zoetermeer is er voorstander van dat de ambtelijke organisatie
(Werkgevers Steunpunt, Economische Zaken, etc.) structureel meer werkbezoeken
gaan afleggen aan zoveel mogelijk organisaties en bedrijven. Zij moeten vragen
wat er speelt, of de gemeente ergens mee kan helpen, wijzen op de mogelijkheden
van het Ondernemershuis en onderzoeken of er voor kwetsbare groepen (laagopgeleiden, gehandicapten, hoogopgeleide ouderen) banen te vinden zijn.
Zoetermeer krachtig in de regio

! ! ! Zó! Zoetermeer vindt dat in onze omgeving de steden een duidelijke signatuur
hebben en dat Zoetermeer daar bij achterblijft. De gemeente wedt te vaak op te
veel verschillende paarden en knokt te weinig om in de regio gezien te worden als
een stevige economische speler. Zoetermeer moet meer focussen en zich daarbij
richten op de twee belangrijkste kenmerken van de stad. Waar Den Haag van het
internationaal recht en de ministeries is, en Delft van de universiteit en de hightech
bedrijven moet Zoetermeer voor iedereen herkenbaar de stad van de leisure en de
ICT-dienstverleners worden. Leisure betekent in dit verband de ondernemers die
zich bezighouden met bedrijvenuitjes, en dagjes-uit voor mensen die vooral ook
van buiten de stad komen.
Daarvoor moeten goede afspraken gemaakt worden in de regio, zodat men elkaar
ook de bal kan toespelen als bedrijven op zoek zijn naar een goede locatie.
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Om sterker te worden in de ICT-dienstverlening moet de stad investeren in wat tegenwoordig ‘campus-omgevingen’ heet. Wetenschappers/scholen en bedrijfsleven zowel grotere spelers als starters - op fysieke locaties bij elkaar brengen zodat optimaal samengewerkt kan worden, innovaties in de praktijk getest kunnen worden
en nieuwe partijen zich graag aansluiten. De innovatiefabriek is daar een beginnetje
van, maar moet met stevig elan verder worden uitgewerkt.
Inkoopbeleid gericht op Zoetermeer en de regio

! ! ! De gemeente Zoetermeer leeft niet op een eiland, en we hebben veel meer
‘buitenland’ dan ‘binnenland’ als je dat op stedelijk niveau zou kunnen zeggen. De
trend is momenteel dat gemeenten hun inkoopbeleid – voor zover mogelijk –
omvormen zodat eigen ondernemers meer kansen krijgen om opdrachten (voor
producten, diensten en werken) van de eigen gemeente te krijgen. Zó! vindt dat
niet de meest ideale oplossing. Wij zouden veel liever zien dat er op dit gebied met
de omliggende gemeenten wordt samengewerkt. Zodat onze ondernemers over en
weer meer kansen hebben in de eigen stad en bij de buren.
Zó! betreurt het dat de gemeente de ondergrenzen waarbij de inkopers een ‘meervoudige onderhandse aanbesteding’ moeten doen heeft verhoogd. Dat betekent dat
er veel meer ingekocht mag worden door een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Dat betekent dat in meer gevallen de gemeente gewoon aan een - vaak al
bekende - ondernemer de opdracht kan gunnen en dat anderen er moeilijk tussen
komen. Zó! wil daarom dat de grens voor een meervoudige onderhandse aanbesteding verlaagd wordt. (De andere grenzen, waardoor b.v. een ingewikkelde Europese aanbesteding minder snel verplicht wordt, vinden wij prima en kunnen verhoogd blijven.)
Verborgen groepen werklozen

! ! ! Zó! Zoetermeer maakt zich zorgen over de verborgen werklozen. Dit zijn bijvoorbeeld de wat oudere goedopgeleide mensen die na veel dienstjaren vanwege
de crisis uit hun goede baan zijn gezet. Hun WW houdt na verloop van tijd op en
omdat ze een eigen huis hebben komen ze niet in aanmerking voor bijstand. Het
huis kan niet worden verkocht vanwege de crisis en een baan vinden deze 50-plussers nauwelijks in deze tijd. Deze groep zonder voldoende inkomen is helemaal onzichtbaar voor de gemeente, enerzijds omdat zij geen uitkering krijgen, maar óók
omdat zij zich schamen voor hun armoede. Zó! Zoetermeer zoekt naarstig naar
manieren om deze mensen die helemaal klem komen te zitten te ondersteunen.
In ieder geval zal de gemeente moeten proberen om de groep in kaart te brengen
en zorgen dat zij in beeld blijven en extra ondersteund worden om weer aan de
slag te kunnen komen, bijvoorbeeld door omscholing naar werk waarvoor schaarste
heerst op de arbeidsmarkt. Voor zover deze mensen niet regulier geholpen kunnen
worden omdat ze niet binnen de regels van de bijstand vallen, moet bekeken worden of omscholing voor hen geregeld kan worden door hen een lening te verstrekken die pas na succes terugbetaald hoeft te worden.
Het uitnodigen van deze mensen voor lotgenotencontact en het uitwisselen van tips
en ervaringen zou onderdeel van het actieplan moeten zijn.
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Inkomensondersteuning en tegenprestatie

! ! ! Zoals gezegd: een baan is de beste manier om uit de geldzorgen te komen.
Maar Zó! is zich ervan bewust dat er mensen zijn voor wie een baan niet meer of
nog niet mogelijk is. Anderen zijn te zwaar gehandicapt of hebben te weinig pensioen op kunnen bouwen om te zorgen voor een voldoende inkomen. Zoetermeer
kent een traditie waarbij alle mogelijkheden voor inkomensondersteuning die het
rijk toestaat ook daadwerkelijk worden ingezet. Dat beleid wordt wat Zó! betreft
zeker voortgezet.
Van de meeste mensen die bijstand ontvangen kunnen we best vragen om naar
vermogen een tegenprestatie te leveren. Sommige gemeenten doen dat al structureel. (Naar verwachting wordt dat vanaf medio 2014 zelfs wettelijk verplicht).
Een verplichte tegenprestatie is in ieder geval nieuw in Zoetermeer, en we zullen
daar wel goede spelregels voor moeten afspreken:
 Zó! wil er goed voor waken dat de tegenprestatie wordt gebruikt om dingen te
doen, die anders niet betaald kunnen worden. Er moet geen verdringing van
werkgelegenheid door ontstaan. Eerlijkheidshalve merken we op dat als alle
plannen van de regering doorgaan, dit wel zou kunnen gebeuren waar het gaat
om zaken die door de bezuinigingen bijvoorbeeld niet meer door de thuiszorg
gedaan zullen worden.
 De tegenprestatie is niet vrijblijvend. Het betreft een of meer (kortdurende)
klussen die goed verricht moeten worden.
 Degene die de tegenprestatie moet verrichten moet in de gelegenheid worden
gesteld om te kunnen kiezen uit minstens twee verschillende klussen, en mag
ook zelf met een voorstel komen, waarnaar dan serieus wordt gekeken.
 De tegenprestatie sluit zo veel mogelijk aan bij opleiding, kennis en ervaring.
Het moet voelen als een ‘steentje bijdragen’ en zeker niet als een soort straf.
Daarnaast vindt Zó! dat mensen met nauwelijks uitzicht op betaald werk ruimhartig
in staat gesteld moeten worden om gewoon vrijwilligerswerk te verrichten.
ZoetermeerPas

! ! ! De ZoetermeerPas moet blijven. Het aanbod op de pas moet goed afgestemd
blijven op de mensen die hem nodig hebben. Mensen die in de schuldhulpverlening
zitten komen vaak niet in aanmerking voor de ZoetermeerPas omdat ze teveel inkomen hebben (maar ze kunnen dat niet gebruiken omdat daarmee hun schulden
worden afgelost). Hierdoor kunnen hun kinderen niet naar sport. Zó! wil geregeld
zien dat de kinderen van ouders die in de schuldhulpverlening zitten, de sportcheques van de ZoetermeerPas kunnen krijgen en in contact gebracht worden met
stichting Leergeld en soortgelijke organisaties die kunnen helpen.
Schuldhulpverlening en preventieve schuldhulpverlening

! ! ! Veel mensen komen in de moeilijkheden en hebben een schuldhulpverleningstraject nodig. In zo’n traject moeten mensen 3 jaar met superweinig geld rondkomen, om van hun schulden af te komen. Hiervoor moeten voldoende trajecten en
begeleiding beschikbaar blijven. Het zou natuurlijk veel beter zijn als het mensen
eerder lukt om hun uitgaven af te stemmen op hun (sterk verminderde) inkomen.
De gemeente moet de vrijwilligersorganisaties die zich daarmee bezig houden goed
ondersteunen en voldoende reclame maken om preventieve ondersteuning ter
voorkoming van grote schulden bekend te maken.
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Het lijkt Zó! een goed idee als de mensen die zelf zo’n preventietraject ingaan,
daarna wordt gevraagd om het in hun kennissenkring bespreekbaar te maken, want
verborgen armoede leidt vaak ook nog tot verborgen eenzaamheid.
Armoede moet niet erfelijk zijn

In sommige families lijkt armoede erfelijk. Zó! Zoetermeer vindt dat gezinnen
waarin meerdere generaties er niet in slagen om - voldoende opgeleid - aan de slag
te kunnen, extra ondersteuning moeten krijgen om ervoor te zorgen dat deze cirkels worden doorbroken.
Decentralisatie, stelselherziening en DSW

! ! ! Het rijk is doende om een aantal wetten samen te voegen. Dit betreft de jonggehandicapten die tot nu toe in aanmerking kwamen voor een Wajong-uitkering, de
mensen die recht hadden op een beschermde werkplek bij de Dienst Sociale Werkvoorziening en de mensen die een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente moet de
nieuwe regelgeving uitwerken en uitvoeren. Op het moment dat we dit programma
schrijven is nog niet alles helemaal duidelijk. De maatregelen zijn feitelijk een bezuiniging waarbij het risico bestaat dat mensen aan het eind van de rit géén werk
hebben en een lagere uitkering.
Veel mensen die nu bij de Dienst Sociale Werkplaats werken zijn in staat om door
te stromen naar een wat meer ‘gewone’ baan. Wij denken zelfs dat het voor hen
veel fijner is om in een gewone baan te werken. Daarvoor moeten zij wel de tijd en
de juiste begeleiding krijgen en er moeten daadwerkelijk voor hen geschikte banen
zijn. Voor de jonggehandicapten uit de Wajong geldt hetzelfde. Voor hen is het ongetwijfeld fijn om aan het werk te kunnen gaan, maar ook zij moeten dan kunnen
rekenen op mensen die hen intensief begeleiden zodat het voor ondernemers en
organisaties aantrekkelijk is hen in dienst te nemen.
Zó! vindt dat de gemeente de deskundigheid van de mensen van de DSW hiervoor
moet inzetten.

Zie ook
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5. Zó! Zoetermeer: onze jeugd, onze toekomst
Het is zo gewoon en toch zo bijzonder: schattige baby’tjes, woestlachende peuters,
kleverige kleuters, klassen vol braaf lerende kinderen, pittige pubers, en dan ineens
zijn ze groot… Er is niets waar we zoveel van houden als van onze kinderen.
Die kinderen, onze jeugd willen we zo goed mogelijk laten starten met hun leven.
Daarvoor is onder meer de juiste opleiding nodig. Het onderwijs in Zoetermeer
moet ‘breed’ zijn, met scholen op alle niveaus, in veilige goed onderhouden schoolgebouwen.
Met de kinderen die het goed maken hoeft de gemeente zich nauwelijks te bemoeien, en gelukkig gaat het in het overgrote deel van de gevallen heel goed. In
het geval dat het minder gaat, wordt de gemeente steeds meer verantwoordelijk,
onder andere omdat de jeugdzorg in de komende jaren een taak van de gemeente
wordt.
Passend onderwijs - afstemming met het bedrijfsleven

! ! ! Het lijkt eenvoudig: we moeten er gewoon voor zorgen dat de jeugd wordt opgeleid voor de banen die er zijn. De praktijk blijkt echter weerbarstig en we moeten
ook vaststellen dat een gemeente over veel zaken niets te zeggen heeft, waar het
het onderwijs betreft (het meeste is rijksbeleid). Toch vindt Zó! Zoetermeer dat we
er alles aan moeten doen om te beïnvloeden waar we maar kunnen.
Al sinds jaar en dag heeft Zoetermeer projecten om de samenwerking tussen opleidingen en bedrijfsleven soepel te laten lopen, maar het bedrijfsleven blijft zeggen
dat de jeugd de verkeerde opleidingen krijgt en de scholen blijven aangeven dat
het vinden van stageplaatsen buitengewoon moeizaam gaat.
Zó! Zoetermeer wil dat de gemeente zich herbezint. Eerst goed evalueren waarom
de bestaande projecten blijkbaar onvoldoende opleveren en vervolgens in nauwe
samenwerking in de regio zoals met Pijnacker-Nootdorp een nieuw actieplan maken, waarbij we het goede behouden, maar ook een nieuwe impuls geven aan het
matchen van opleiding en behoefte.
In Zoetermeer zijn veel organisaties gevestigd die niet direct behoren bij het bedrijfsleven, maar bij bijvoorbeeld de overheid. Zó! Zoetermeer vindt dat deze organisaties ook nadrukkelijk betrokken moeten worden bij het bovenstaande.
Voortijdig schoolverlaten

! ! ! Jongelui komen nogal eens in de verleiding om te vroeg van school te gaan. De
opleiding die ze hebben gekozen blijkt de verkeerde, en ze gaan dan ‘een tijdje’
werken. Uiteindelijk gaan ze niet meer terug naar school, maar zonder diploma’s
heb je veel minder kans om als volwassene een goede baan te vinden. De gemeente moet op 2 manieren zorgen dat alle jongeren op school blijven tot ze een
goed diploma hebben:
 De leerplichtambtenaar moet in overleg met de scholen ieder kind dat niet meer
regulier op school verschijnt in beeld krijgen en ervoor zorgen dat wordt bekeken wat er nodig is om het structurele spijbelen te stoppen.
 Vaak is voortijdig schoolverlaten een gevolg van een verkeerde schoolkeuze. De
jongere verlaat de school, en komt er niet meer aan toe om naar een andere
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opleiding te gaan. Zó! is er voorstander van dat er een kleine stevige werkgroep
(taskforce) wordt opgericht van mensen uit onderwijs, werkgevers en de gemeente die gezamenlijk onderzoeken hoe de beroepskeuze beter kan worden en
hoe tussentijds overstappen (in plaats van schoolverlaten) bevorderd kan worden.
Taalonderwijs – hoe eerder hoe beter

! ! ! Achterstanden op het gebied van taal leveren een permanente ernstige handicap in het onderwijs en je latere leven op. Kinderen die worden opgevoed in een
andere moedertaal moeten zo snel mogelijk naar op taal gerichte peuter- en kleuteropvang.
Volwassenen die de taal onvoldoende beheersen – zowel de mensen van buitenlandse afkomst als de autochtone analfabeten moeten de gelegenheid hebben om
de taal te leren. Voor zover mensen niet in aanmerking komen voor het reguliere
onderwijs wil Zó! Zoetermeer stimuleren dat vrijwilligers zich inzetten om mensen
te helpen, bijvoorbeeld bij Piëzo en de bibliotheek.
Veilig op school

! ! ! Zowel op het gebied van verkeer als bijvoorbeeld de verkoop van drugs, moet
het op school en op het schoolplein veilig zijn. Zó! vindt dat de alcoholnuttigingsverboden op de schoolpleinen moeten blijven en dat het Team Handhaving de
scholen prioriteit moet geven. Regulier overleg tussen de schoolbesturen en de
wijkposten is daarbij essentieel.
Veilig op straat – jongerenWASkracht - HALT

! ! ! Onveiligheid op straat is voor jongeren ook een serieus probleem. Maar al te
vaak zijn zij slachtoffer van straatrovers die bijvoorbeeld op hun smartphone uit
zijn. Zó! Zoetermeer vindt dat de jongeren zelf veel meer betrokken moeten worden bij de veiligheid op straat. Jongeren in een wijk kunnen zelf meedenken hoe
het veiliger kan worden en helpen bedenken hoe andere jongelui en kinderen beter
bereikt kunnen worden met tips.
Zó! Zoetermeer wil dat in Oosterheem begonnen wordt met een pilot waarbij jongeren – enigszins vergelijkbaar met WAS – samen met jongerenwerkers en wijkagent regelmatig bij elkaar komen en in de wijk kijken wat er op het gebied van
veiligheid verbeterd kan worden.
Helaas zijn de criminelen die strafbare feiten zoals straatroof plegen, vaak ook jong
en steeds vaker nog kind. Natuurlijk moet daar al het mogelijke aan gedaan worden: van strafvervolging tot de inzet van maatschappelijk werk, van het aanspreken van de ouders tot het zorgen voor een zinvolle dagbesteding en natuurlijk voor
de jongsten: toeleiding naar bureau Halt. En dat laatste geldt ook voor jeugd die
rond Oud & Nieuw onverantwoordelijk met vuurwerk bezig is.
Integrale Kindcentra, 7 – 19 uur opvang

! ! ! Zoetermeer ontwikkelt op het moment Integrale Kindcentra. Dat zijn combinaties van scholen en buitenschoolse kinderopvang. Hierdoor ontstaan verschillende
voordelen zowel voor het kind als voor de ouders. Het kind wordt de gehele dag
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begeleid door mensen die elkaar en het kind goed kennen en dezelfde aanpak gebruiken. Voor de ouders scheelt het bij hun werkdag dat ze niet tussendoor moeten
zorgen voor verplaatsingen van het kind. Zó! denkt dat het een goede ontwikkeling
is, maar wij willen dat er ook gewoon ‘losse’ scholen en kinderopvang blijft bestaan,
zodat er genoeg keuzemogelijkheden blijven. De Integrale Kindcentra zijn nieuw,
dus we moeten goed de vinger aan de pols houden of het qua organisatie en resultaten daadwerkelijk brengt wat er van wordt verwacht.
Zwemvangnet

! ! ! Onder druk van de bezuinigingen is het schoolzwemmen afgeschaft. Voor grote
groepen kinderen is dat niet echt een probleem omdat hun ouders ervoor zorgen
dat zij via particuliere lessen of via een vereniging toch leren zwemmen. Maar… er
is een minderheid waarbij thuis het leren zwemmen niet vanzelfsprekend is. Daarnaast zijn er gezinnen waarvoor zwemles te duur is. Zó! Zoetermeer vindt veiligheid zeer belangrijk en kunnen zwemmen is een vereiste in ons waterland.
Zó! wil een programma ontwikkelen waarbij via de scholen in groep 5 bekeken
wordt of de kinderen gaan beschikken over voldoende zwemdiploma’s. Indien de
kinderen niet (genoeg) hebben geleerd hoe ze het hoofd boven water moeten houden, wordt in een gesprek met de ouders bekeken hoe dat opgelost kan worden.
Daarbij moet eventuele individuele financiële ondersteuning voor zwemles mogelijk
zijn.
Jeugdzorg – we gaan het beter doen!

! ! ! De jeugdzorg wordt een nieuwe taak van de gemeente. Bij jeugdzorg moet u
denken aan kinderen met psychische en/of ernstige verstandelijke problemen van
wie de ouders ondersteuning nodig hebben, aan kinderen zonder veilig thuis (vanwege bijvoorbeeld verslaafde ouders) aan kinderen die door de rechter uit huis
worden geplaatst en aan jongeren die vanwege crimineel gedrag naar een gesloten
inrichting moeten.
Zó! Zoetermeer hoopt van harte dat het rijk deze belangrijke taak niet over de
schutting gooit met een teveel aan landelijk vastgestelde regels en een gebrek aan
geld. De wetgeving is op het moment dat dit verkiezingsprogramma wordt geschreven nog niet rond. Het rijk is van mening dat de gemeente de jeugdzorg beter kan
verzorgen dan het rijk zelf. Zó! denkt dat dit klopt als de gemeente tenminste echt
de vrijheid krijgt om de jeugdzorg goed in te richten. Zó! vindt dat Zoetermeer
moet inzetten om bij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente daadwerkelijk verbeteringen te realiseren.
Daarbij willen we het goede behouden zoals de korte wachtlijsten voor hooggespecialiseerde vormen van jeugdzorg. En natuurlijk moet het beschikbare geld vooral
naar de directe zorg gaan en niet naar (de leasebakken van) de directeuren. Zie
ook de volgende paragrafen:
Effecten meten en gaan voor bewezen effectief

! ! ! Hoogleraar speciale kinder- en jeugdzorg Jan Willem Veerman (Radboud, Nijmegen) heeft uitgezocht dat er in de jeugdzorg wel 1000 zogenaamde ‘interventies’
(ingrijpen, behandelen) worden gebruikt, maar dat maar van zo’n 5% is bewezen
dat ze een positief effect hebben. Van de rest is voor een deel theoretisch bedacht
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dat het wel goed zal zijn en voor het grootste deel is helemaal niet duidelijk ‘of het
helpt’.
Professor Veerman pleit ervoor dat veel meer dan nu gemeten gaat worden wat er
echt werkt in de jeugdzorg. Hij stelt voor dat in ieder geval na een behandeling altijd bijgehouden moet worden welke verandering er is opgetreden, zodat steeds
meer inzicht ontstaat in wat wel en niet werkt. Zó! wil daar op inzetten. Zeker niet
op een manier dat de gemeenteraad zich gaat bemoeien met de uitvoering van de
professionals, maar wél dat we in de beleidskaders afspreken dat er gemeten en
geëvalueerd wordt. Het college zal vervolgens met enige regelmaat moeten laten
onderzoeken of dat goed gebeurt.
Problemen? één gezin, één plan

! ! ! Er zijn allerlei situaties – ook in Zoetermeer - waarbij mensen geholpen moeten worden, omdat er veel tegelijk mis gaat. Gezinnen die te maken hebben met
alcoholproblemen, schulden, opstandige pubers, ruzies met de buren, etc. Daarbij
komen er soms heel veel hulpverleners over de vloer die allemaal hun eigen ding
doen. Met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Meerpunt, heeft de gemeente een
goede manier gevonden om mensen laagdrempelig te helpen en ervoor te zorgen
dat de regie bij één hulpverlener terecht komt, waarbij het gezin zelf zoveel mogelijk het laatste woord heeft. Daar worden goede resultaten mee geboekt. Dit moeten we zeker volhouden en waar mogelijk ook bij de nieuwe taken uit de jeugdzorg
toepassen.
Misbruik in de jeugdzorg – onderken het grote risico

! ! ! De gemeenten zijn al voorbereidingen aan het treffen om tijdig klaar te zijn
voor de overgang van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. Daarbij valt het
Zó! op dat er nauwelijks aandacht is voor kindermisbruik terwijl we weten dat kinderen die onder jeugdzorg vallen een veel grotere kans hebben misbruikt te worden
dan ‘gewone’ kinderen. Kinderen met een verstandelijke handicap worden zelfs nog
vaker slachtoffer in de jeugdzorg. Zó! Zoetermeer wil dat de gemeente vanaf de
start heel veel aandacht schenkt aan het voorkomen van misbruik.
Verwijzen naar de ‘bestaande protocollen’ is niet genoeg. Er moet juist méér worden gedaan. In de raden van bestuur portefeuillehouders die er actief mee aan de
slag gaan, vertrouwenspersonen in en buiten de instellingen, rapportages over de
preventieve maatregelen, etc. etc. Een motie van Zó! om hier vanaf het begin aandacht aan te besteden kreeg in juli 2013 geen meerderheid in de gemeenteraad,
maar wij zullen daar op blijven hameren.
Alcohol en jeugd horen NIET bij elkaar

! ! ! Drank maakt meer kapot dan je lief is, en langzaam maar zeker komt steeds
duidelijker in beeld dat de hersenen van kinderen en jonge mensen (tot ca. 23 jaar)
er ook flinke schade van ondervinden. Dat excessen als comazuipen bestreden
moeten worden behoeft geen betoog. Bij heel veel ellende zoals verkeersongelukken, vandalisme en uit de hand gelopen ruzies is alcohol in het spel. De gemeente
heeft sinds begin 2013 een belangrijke rol in het handhavingsbeleid, en Zó! vindt
dat Zoetermeer dat stevig moet regelen. Daarbij horen alcoholvrije scholen en
sportverenigingen met een verantwoordelijk alcoholbeleid.
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Betrek de jongeren zelf erbij

In Zoetermeer hebben we de jongerenambassadeurs die regelmatig adviezen geven
– gevraagd en ongevraagd – over het beleid van de gemeente. Zó! vindt dat waardevol en wil dat graag ook in de komende periode voortzetten. Daarbij willen we
graag met jongeren zelf bespreken of dat in de huidige vorm moet of dat er andere
vormen uitgeprobeerd moeten worden, bijvoorbeeld per wijk of per leeftijdsgroep.

Zie ook
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6. Leefbaar Zoetermeer – goed wonen in een opgeruimde stad
Voordat we op 1 januari 2012 de naam van onze vereniging veranderden in Zó!
Zoetermeer, heetten we Leefbaar Zoetermeer. En leefbaarheid hebben we nog
steeds hoog in het vaandel. Zoetermeer is een mooie nieuwe stad, maar als het
onkruid 2 meter hoog staat is dat moeilijk te zien. Zwerfvuil en verloedering zijn
vriendjes van elkaar en die willen we alle twee niet in de stad.
In een leefbare stad is het goed wonen voor iedereen. Dat geldt voor ouderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, mensen met een kleine beurs, mensen met veel
‘slappe was’, en voor mensen met handicaps.
Onderhoud weer op niveau ‘goed’

€€? Vanwege de bezuinigingen is het onderhoud van de stad teruggebracht naar
een minimum. Zodra de financiën dat weer toelaten moet het niveau van onderhoud weer omhoog.
! ! ! In de tussentijd wil Zó! dat er een snelle-reactie-ploeg komt die meldingen van
burgers liefst dezelfde dag nog kan verhelpen. De inwoners van Zoetermeer kunnen
dan aan de wijkpost doorgeven waar het onkruid gevaarlijk hoog staat voor het
oversteken, of waar een explosie aan zwerfvuil de stad een verloederde aanblik
geeft. Het moet dan uiterlijk binnen 2 werkdagen weer opgeruimd zijn.
! ! ! Op plaatsen waar buren het initiatief nemen om zelf met elkaar eens een grote
opruimactie te houden of waar mensen regulier een stukje opruimwerk voor hun
rekening nemen moet er ruimhartig ondersteuning vanuit de wijkpost worden gegeven en materiaal – zoals bladkorven - beschikbaar gesteld.
Hondenpoep en paardenpoep – grote ergernis

! ! ! Zó! Zoetermeer staat iedere maand in een andere wijk om aan de mensen te
vragen wat er speelt. In praktisch alle gevallen noemen mensen de poep op straat
als een grote ergernis. Daarbij wordt toenemend de paardenpoep genoemd, vooral
op de fietspaden. Zó! wil – in overleg met de paardenbezitters en de maneges –
regels afspreken en in de Algemene Plaatselijke Verordening opnemen om ervoor te
zorgen dat paardenpoep niet zomaar op de fietspaden blijft liggen. Als het in andere gemeenten kan, kan het hier toch ook!
Voor zowel paardenpoep als hondenpoep geldt: dat er genoeg tijd en aandacht
moet zijn voor de handhaving, want de regels die we met elkaar afspreken moeten
wel worden nageleefd.
Geluidsoverlast

! ! ! Op sommige plaatsen hebben mensen last van geluidsoverlast die niet eenvoudig te verhelpen is. We denken bijvoorbeeld aan de omwonenden van sommige
trajectdelen van de RandstadRail. Zó! Zoetermeer vindt dat waar mensen aantoonbaar last hebben van te veel lawaai er maatregelen moeten komen.
Op locaties waar het voor de gemeente te kostbaar is om dat op korte termijn te
doen, moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met de omwonenden over het
vervolg zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. De gemeente kan bijvoor30

beeld gaan sparen, zodat de bewoners kunnen zien dat het met een aantal jaren
opgelost zal worden.
In het geval van de RandstadRail moet ook gekeken worden naar oplossingen die
wellicht direct al kunnen schelen zoals het niet inzetten van dubbele treinstellen als
dat niet per se nodig is, het verlagen van de snelheid op sommige trajectgedeelten,
etc.
Ook het ‘gewone’ verkeer kan zorgen voor te veel lawaai (en te veel fijnstof) en dat
heeft negatieve effecten op de gezondheid. Daarom moet steeds als dat nodig is,
serieus werk worden gemaakt van de vermindering van de geluidsbelasting op de
(gevels van) woningen. Daarbij moeten alle mogelijkheden worden bekeken: van
isolatie tot schermen, maar ook in dit verband kan er wellicht gewerkt worden met
lagere snelheden op bepaalde tijden en trajecten.
Glasvezelnetwerk

! ! ! Zoetermeerders profileert zich als ICT-stad, maar heeft nog steeds geen glasvezelnetwerk in de gehele stad. Veel Zoetermeerders en Zoetermeerse ondernemers vinden dat een belangrijke voorziening. Zó! vindt dat ook en wil de aanleg
van een glasvezelnetwerk stimuleren. De ondernemer die hiermee aan de slag wil,
moet bijvoorbeeld goede ondersteuning van de gemeente krijgen bij het verwerven
van de benodigde vergunningen.
Nascheidingsbedrijf afval

! ! ! Op het ogenblik wordt door een deel van de Zoetermeerders het afval keurig
gescheiden aangeboden, maar over de hele stad genomen scoort Zoetermeer niet
goed waar het gaat over het aanbieden van gescheiden afval. Dat is niet goed voor
het milieu maar ook niet goed voor de financiën. Afval dat niet volledig is gescheiden is relatief duur om te verwerken voor de gemeente en dat vindt de bewoner
terug in het tarief van de afvalstoffenheffing. Langzaam maar zeker komt het nascheiden in opmars. Er zijn bedrijven die door middel van nascheiding al een deel
van de herbruikbare stoffen (metaal) eruit kunnen halen. Zó! Zoetermeer wil dat er
in (de buurt van) Zoetermeer een innovatief nascheidingsbedrijf wordt gevestigd.
Daarmee kunnen we efficiënter omgaan met het afval en hopelijk kunnen we op
termijn ophouden met alle voorscheiding: dat is prettig in het huishouden en doordat er niet gescheiden opgehaald hoeft te worden is het ook veel goedkoper. Zover
is het nog niet, maar het lijkt Zó! Zoetermeer van belang dat we een bedrijf in de
buurt krijgen dat het nascheiden verder wil ontwikkelen. Niet in het minst omdat
een dergelijk bedrijf ook weer een impuls voor de werkgelegenheid is.
Woningmarkt – en evenwichtige verdeling

! ! ! Kinderen worden groot en moeten ergens wonen. Zoetermeer is een stad met
relatief veel jonge mensen. We houden nu op met grootschalig bouwen, dus er komen niet zoveel jonge gezinnen meer bij. Het is dus van belang dat we de jongeren
zoveel mogelijk in de stad houden, zodat Zoetermeer niet een stad met alleen maar
oudere mensen wordt. Zó! vindt het belangrijk dat in de stad voor alle situaties
woonruimte is, afgestemd op de behoeften van de inwoners. Er moet plaats zijn
voor wat duurdere huur- en koophuizen, maar ook voor starters met een bescheiden beurs moet koop mogelijk zijn en we hebben voldoende sociale woningbouw
nodig. Die gemengde opbouw van soorten woningen willen we niet alleen in de
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stad, maar ook in de wijken zodat er zo min mogelijk sprake is van echte standsverschillen.
Woningbouwcorporaties

! ! ! In Zoetermeer spelen de woningbouwcorporaties – ondanks de financiële ellende van Vestia – een positieve rol ook waar het gaat om de leefbaarheid van de
buurten. Zó! Zoetermeer vindt het goed dat de corporaties aan mensen die meer
zijn gaan verdienen dan eigenlijk past bij een sociale woning de woning te koop
aanbieden, maar daarbij moet er dus wel voor gezorgd worden dat in de wijk een
goede mix tussen huur en koop komt. Hetzelfde geldt voor het bijbouwen van bijvoorbeeld woningen voor startende jongeren en jonge gezinnen: de gemeente
moet zorgen dat de corporaties daar goede locaties voor kunnen gebruiken.
Vestia moet vanwege zijn financiële moeilijkheden veel van haar huizen verkopen
en andere woningen gaan van sociaal naar vrije sector. Zoetermeer en Delft hebben daar het meeste last van. Het rijk maakt ook nog plannen om alle wat betere
huurwoningen van de corporaties verplicht te laten verkopen. De gemeente Zoetermeer zal goed moeten oppassen dat er in Zoetermeer uiteindelijk niet te weinig
goedkopere huurwoningen overblijven. Bijvoorbeeld pas gescheiden ouders moeten
ergens terecht kunnen zonder dat hun kinderen direct van hun vertrouwde school
af moeten. Het college zal steeds bij de minister aandacht moeten vragen voor de
bijzondere situatie die in onze stad ontstaat door de Vestia-problemen.
Kantoren ombouwen

! ! ! We kunnen niet zo heel veel woningen meer bijbouwen want de stad raakt
langzamerhand volgebouwd. Tegelijkertijd staan er erg veel kantoorgebouwen leeg.
We hopen dat een deel van de kantoren weer vol komt met werkgelegenheid, maar
voor de panden waarbij dat niet lukt moeten andere bestemmingen gevonden worden: verbouwen tot eenvoudige 2 kamerflats voor startende jongeren bijvoorbeeld.
De gemeente is geen eigenaar van die kantoren, maar de gemeente kan er wel bij
de eigenaren op aandringen dat er wordt verbouwd. En de gemeente kan ook stevig bemiddelen bij bijvoorbeeld ‘ruil’ van halfbezette kantoren: in het ene pand de
overgebleven bedrijven en het andere aanpassen.
Startersleningen

€€? Startersleningen kosten de gemeente geld, want niet alle kosten worden met
de aflossing gedekt. Het beleid om startersleningen te verstrekken, is wel succesvol
gebleken in die zin dat de startende kopers tot nu toe goed in staat bleken om de
leningen af te lossen, en het een positief effect heeft op de woningmarkt. Zó! Zoetermeer wil – voor zover de financiële middelen het toelaten – de startersleningen
in de volgende periode ook mogelijk maken, ook voor projecten waarbij van leegstaande kantoorpanden woonruimte wordt gemaakt.

Zie ook
Hoofdstuk 1
Toegankelijkheid moet gewoon (worden)
Hoofdstuk 2
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Voldoende verpleegbedden en seniorenwoningen
Hoofdstuk 4
Zondags open
Hoofdstuk 7
Parkeren in woonbuurten
Hoofdstuk 10
Energiezuinig wonen
Hoofdstuk 11
Belastingen en heffingen
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7. Zó! Zoetermeer: we willen ergens naar toe!
Het maakt ons niet uit waar u heen gaat, en ook niet hóe u gaat. U bent mans genoeg om zelf te beslissen voor welke vervoermiddel u op welk ogenblik kiest. U
weet zelf ook wat de effecten zijn op het milieu en op uw gezondheid en u weet ook
zelf of u tijd heeft om bijvoorbeeld te gaan fietsen. In alle gevallen moet de gemeente ervoor zorgen dat u veilig en prettig uw doel kunt bereiken. Daarbij zoeken
we steeds naar de balans tussen bereikbaarheid en veiligheid.
Overigens is niet alleen de gemeente verantwoordelijk: de grootste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij u zelf als verkeersdeelnemer!
Wandel- en fietspaden

€€? Bijna alle Zoetermeerders, ook degenen die over een auto beschikken, fietsen
wel eens en de fietspaden worden heel vaak genoemd door de mensen die wij vragen naar de kwaliteit van de stad. Aan de ene kant is het fietspadennetwerk van
Zoetermeer natuurlijk zeer modern en gescheiden van het andere verkeer en melden de bewoners dat andere steden er niet aan kunnen tippen. Maar aan de andere
kant horen we ook bij ieder wijkbezoek dat er plaatsen zijn die verbeterd kunnen
worden. Hier wreekt zich dat het onderhoud in de stad op een laag niveau wordt
uitgevoerd. Het schoon- en onkruidvrij houden, het repareren van wortelopdruk en
andere schades, het zorgen dat de putten openblijven zodat er geen ‘ondoorwaadbare’ plaatsen ontstaan, en vooral ook de verlichting, kunnen beter. Zó! vindt dat
de fietspaden – zodra de financiële middelen het toelaten – zo snel mogelijk in een
betere staat gebracht en gehouden moeten worden.
Bewaakte fietsenstallingen gratis!

! ! ! Fietsen moeten zoveel mogelijk veilig gestald kunnen worden. Zoetermeer kent
een aantal gratis bewaakte stallingen, maar nog niet genoeg. Wij denken in eerste
instantie aan de Dorpsstraat, maar ook bij grote winkelcentra zoals Rokkeveen en
Oosterheem mogen er best een paar stallingen bij. Onderzocht zal moeten worden
of het bewaken van de fietsen georganiseerd zou kunnen worden via de tegenprestatie die mensen in de bijstand volgens de nieuwe regelgeving zouden moeten
leveren.
Liften die werken of een alternatief

! ! ! Op een aantal punten in Zoetermeer moeten mensen die geen trappen kunnen
lopen (mensen met rollators, kinderwagens, fietsen, rolstoelen) voor de ‘kortste
weg’ gebruik maken van liften. Denk aan de Mandelabrug en de oversteek van
Buytenwegh naar Meerzicht over het spoor. Verder zijn er veel stations met liften.
Het is iedere keer een omslachtig langdurig gedoe gebleken om die liften – soms
van de gemeente, soms van derden – gerepareerd te krijgen. Zó! vindt dat we daar
stapsgewijs vanaf moeten: of door beheer en onderhoud (inclusief de middelen)
richting de gemeente te krijgen zodat de gemeente zelf op kan treden, of door het
maken van alternatieven zoals een talud. Dit laatste zal in verband met de kosten
moeten gebeuren als de betreffende omgeving heringericht wordt. Het zonder alternatief slopen van het talud zoals bij de Amerikaweg ter hoogte van de Vorstiusrode is gebeurd, mag niet meer gebeuren.
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Openbaar Vervoer – het moet wel rijden!

! ! ! Het is al weer een tijd geleden dat na heel lang wachten, de RandstadRail eindelijk volgens een normale dienstregeling is gaan rijden. Alhoewel… normaal?
Zó! is helemaal niet tevreden over het aantal storingen en vertragingen. Als je je
realiseert wat er technisch allemaal mogelijk is in de wereld, blijft het merkwaardig
hoeveel er mis gaat op de trajecten van de RandstadRail. Op het moment van
schrijven van dit programma is het de bedoeling om de wissels aan te pakken en
dat zou een gunstig resultaat op het aantal storingen moeten hebben. Wij hopen
dat dit inderdaad het geval is.
De communicatie tijdens storingen is onvoldoende. Je staat te wachten en je weet
niet waarop en voor hoe lang. Daar moeten we vanaf. Zó! wil dat er een goed
communicatieplan komt, waarbij vooral ook de sociale media – websites, twitter,
facebook – een grotere rol zouden kunnen spelen.
Parkeren in woonbuurten

! ! ! In een goed ingerichte stad kun je goed je auto kwijt. In Zoetermeer zijn in
sommige wijken – o.a. door rijksregels uit het verleden – flinke problemen ontstaan. Wij horen daar met grote regelmaat klachten over van bewoners. Het probleem oplossen blijkt erg lastig. Als de gemeente voorstelt om een straat anders in
te richten ontstaan er heftige discussies: de een wil wel een stukje groen opofferen
voor een extra parkeerplaats, maar de ander wil dat niet en vindt dat de buurman
best wat verder kan lopen. Uiteindelijk komt er dan geen overeenstemming en blijft
het probleem bestaan. Zó! denkt dat de gemeente dit soort problemen niet van bovenaf kan oplossen. Wij willen bevorderen dat mensen uit een straat of buurt met
elkaar naar de beste oplossingen zoeken (en elkaar in ieder geval leren kennen zodat men met elkaar in gesprek komt). De gemeente faciliteert waar nodig door bijvoorbeeld een vergaderruimte of een onafhankelijke gespreksleider ter beschikking
te stellen.
Parkeren in kantoorbuurten

Op sommige plaatsen – vooral in Rokkeveen – parkeren medewerkers uit de kantoren in de woonwijk en zorgen zo voor overlast. De gemeente moet in goed maar
stevig overleg treden met de gebruikers van de kantoren en zorgen dat het wordt
opgelost: afspraken maken en vervolgens ook zorgen dat de afspraken worden nageleefd!
Verkeersveiligheid – ongelukken analyseren en voorkomen

! ! ! In een moderne stad als Zoetermeer is de verkeersveiligheid beter dan in veel
oude steden waar je nog met je fiets in de tramrails kunt schieten. Dat wil niet
zeggen dat we er zijn. In de omgeving van scholen is de combinatie van gehaaste
ouders met auto’s en onoplettende kinderen een voortdurende bron van zorg. Ook
de talrijke, relatief ernstige aanrijdingen waarbij (brom-) fietsers zijn betrokken behoeven aandacht.
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Op plaatsen waar vaker ongelukken gebeuren moet goed worden bekeken wat de
oorzaak is, zodat de situatie verbeterd kan worden. Daarvoor is een stipte registratie van de ongelukken een vereiste.
Situatie Nutricia

! ! ! Het vrachtverkeer dat bij Nutricia hoort is al jaren een probleem voor de omliggende wijk. De beste oplossing is een dure en ingrijpende kwestie, dus momenteel wordt gezocht naar tijdelijke verbeteringen. Zó! vindt het goed dat er tijdelijke
maatregelen worden getroffen, maar vindt ook dat de echte oplossing niet uit het
oog verloren mag raken. Dus ook na het nemen van de maatregelen moet er verder worden gewerkt aan de definitieve oplossing.
Situatie winkelcentrum Oosterheem

! ! ! Hoewel je zou denken dat Zoetermeer - na het aanleggen van een heleboel
nieuwe wijken - veel verstand zou moeten hebben van een goede verkeersafwikkeling, blijkt het in Oosterheem toch niet prettig geregeld. Na de vele omleidingen in
verband met het bouwen van de wijk, blijkt nu de ontsluiting van het winkelcentrum van Oosterheem een probleem. Zó! wil dat daar in overleg met de winkeliers
en met de omwonenden bekeken wordt welke verbeteringen aangebracht kunnen
worden.

Zie ook
Hoofdstuk 2
Scootmobielen, Ouderenbus en RegioTax
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8. Bewegen en sport: we gaan voor de winst
Mensen moeten zelf beslissen hoe ze hun leven inrichten, maar we weten allemaal
dat bewegen van groot belang is. Zó! wil dus dat er genoeg mogelijkheden zijn om
te bewegen, te wandelen en te fietsen en dat er goede sportaccommodaties zijn.
De sportverenigingen in Zoetermeer bloeien – dankzij talloze vrijwilligers – en de
gemeente moet de sportverenigingen koesteren.
Bewegen en sporten is van belang voor iedereen, voor de jeugd, voor volwassenen,
voor ouderen en zeker ook voor mensen met een handicap of een chronische
ziekte.
Nieuwe sporthal

€€? Zoetermeer beschikt over goede sportaccommodaties maar de Olympus is aan
het eind van zijn levensduur. Zó! Zoetermeer is in principe vóór de vervanging van
de Olympus, maar het moet wel financieel kunnen. Daarbij zal eerst precies moeten
worden onderzocht welke hoeveelheid sportzaal/sporthal we in de nabije toekomst
nodig hebben, zodat we niet meer en niet minder bouwen dan nodig. Daar moet in
ieder geval ook de toekomst van de Noord-Westerhal bij worden betrokken want
ook bij Pro Patria zijn er dringende wensen om te komen tot een betere accommodatie. Daarbij geldt voor Zó! dat een nieuwe sporthal zo moet worden ingericht dat
de sporters er goed uit de voeten kunnen, maar we gaan niet voor een prestigeproject om ‘Zoetermeer op de kaart’ te zetten. Dat laten we aan de sporters over.
Op het moment dat dit programma wordt geschreven is wél duidelijk dat er is gekozen voor Almere als nieuwe toplocatie voor het schaatsen, maar we hopen dat de
initiatiefnemers van het TranSportium nog niet definitief de handdoek in de ring
hebben gegooid. Indien zij op een of andere manier verder gaan met het ontwikkelen van een sportcentrum op het gebied van Bleizo (in Lansingerland) dan is Zó!
daar positief over, én we zullen dat moeten betrekken bij de plannen voor de
sporthallen.
Sport moet sportief en zonder geweld!

! ! ! Sporten moet sportief! Er is geen weldenkend mens die het anders vindt, maar
toch blijkt dat er nog een heleboel gaande is wat er niet bijhoort: ouders die met
veel te respectloze teksten de kinderen aanmoedigen en dus foute voorbeelden geven, spelers en spelertjes die met veel te grote monden tegen scheids- en grensrechters te keer gaan tot zelfs vechtpartijen en geweld waarbij slachtoffers vallen.
Dat gedrag moet worden uitgebannen. De gemeente die de verenigingen via de accommodaties subsidieert moet met de sportbestuurders afspreken dat zij zorgen
voor stevig beleid op het gebied van onwenselijk gedrag en dat zij ook maatregelen
nemen tegen sporters en bezoekers die deze extra spelregels overtreden. De verenigingen mogen dan ook aan de gemeente vragen om hen tijdelijk te ondersteunen
als dat nodig is, en bijvoorbeeld met de inzet van BOA’s, of het team handhaving te
zorgen voor extra toezicht. De verloedering in de sport moet stoppen!
Sociale veiligheid Sportaccommodaties

! ! ! In Zoetermeer is de aandacht voor de sociale veiligheid rondom de sportaccommodaties weggezakt en moet weer een nieuwe impuls krijgen. Rondom sportaccommodaties moet het niet alleen daadwerkelijk zo veilig mogelijk zijn, het moet
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er ook veilig uitzien. Mensen moeten zich veilig voelen op weg naar de fietsenstalling en de kleedkamers. Dat betekent wat op het gebied van verlichting en onderhoud van de bosjes rondom. Zó! wil dat in de komende tijd de verbetering van de
sociale veiligheid weer moet worden opgepakt. Zeker niet alleen door de gemeente,
maar vooral in samenwerking met de gebruikers van de accommodaties.
Sportgala, sportevenementen en topsport

! ! ! De gemeente moet zich voornamelijk bezighouden met de breedtesport. Ernaar
streven dat zoveel mogelijk mensen regelmatig bewegen en op hun eigen niveau
kunnen sporten. Maar in de stad is er ook sprake van topsport. Heel wat Zoetermeerse individuele sporters schoppen het ver in de wereld en bereiken mooie
plaatsen op EKs en WKs. De gemeente moet hen koesteren en aanmoedigen.
Het sportgala waarbij de sportman en sportvrouw van het jaar worden gekozen was
dit jaar verplaatst van het Stadstheater naar de Markt bij Zoetermeer Culinair, en
dat was, zoals het nu was ingepast, géén succes. Zó! Zoetermeer vindt dat daar
nog eens kritisch naar gekeken moet worden!
Er vinden in Zoetermeer vele grotere en kleinere sportevenementen plaats. Zó!
vindt het geweldig dat de vele vrijwilligers van de sportclubs dit allemaal organiseren. De gemeente moet het houden van sportevenementen met raad en daad ondersteunen en faciliteren.
Sport voor gehandicapten en chronisch zieken

! ! ! In Zoetermeer is afgesproken dat ook mensen met een handicap en voor chronisch zieken, sporten mogelijk moet zijn, want juist zij kunnen extra profiteren van
de gezondheidswinst. Op het gebied van jeugd met een verstandelijke beperking is
er het een en ander georganiseerd, maar voor het overige heeft dit afgesproken
beleid nog niet echt goed vorm gekregen. Dat moet wél gebeuren en Zó! wil dat de
gemeente gaat overleggen met de gehandicapten en chronisch zieken zelf om te
zien wat er voor hen aan accommodatie, en begeleiding nodig is.
Sport in de buurt – combifunctionarissen

! ! ! In de afgelopen periode zijn er allerlei initiatieven gekomen om het sporten ook
dicht bij huis en bij school te brengen. Zó! vindt dat een goede ontwikkeling, zolang
de verenigingen er bij betrokken zijn. De inzet van combifunctionarissen, die bijvoorbeeld in dienst van een school, ook werken bij een sportvereniging, blijkt
waardevol. De sportverenigingen zijn er erg blij mee, dus Zó! gaat voor het blijven
inzetten van combifunctionarissen.
Sport voor kinderen financieel bereikbaar

! ! ! Mensen die kiezen om zelf te bewegen door bijvoorbeeld iedere dag een stuk
stevig te wandelen kunnen dat vrijwel kosteloos doen. Maar voor met name de
jeugd is het ook van belang dat ze kennis maken met sport in verenigingsverband,
en teamverband, want niet alleen beweeg je dan, je leert ook van alles op het gebied van samenwerken, respect hebben voor elkaar, je aan spelregels houden, etc.
Sporten bij een vereniging kost geld en Zó! Zoetermeer vindt dat voor kinderen uit
arme gezinnen sporten haalbaar gemaakt moet worden door bijvoorbeeld de ZoetermeerPas en het werk van organisaties zoals stichting Leergeld.
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Investeringsimpuls behouden

! ! ! De investeringsimpuls voor verenigingen, bestaande uit een eenmalige subsidiebijdrage en de mogelijkheid dat de gemeente garant staat voor een lening bij de
bank heeft er in de afgelopen jaren aan bijgedragen dat verenigingen hun eigen
accommodaties konden opknappen. De gemeente heeft daar een jaarlijks budget
voor. Zó! wil dat de investeringsimpuls voor de verenigingen blijft bestaan.
Meer transparantie op financieel gebied

! ! ! De gemeente subsidieert de sport op een indirecte manier: de gemeente maakt
(hoge) kosten voor de sportaccommodaties en doordat aan de sportverenigingen
niet al die kosten worden doorberekend maakt de gemeente het mogelijk dat de
Zoetermeerders tegen aanvaardbare tarieven kunnen sporten. Door deze manier
van doen steunt de gemeente de verenigingen dus financieel maar het is nogal onzichtbaar welke bedragen daar mee gemoeid zijn.
Zó! wil een wijziging in deze manier van doen: de gemeente berekent wat een accommodatie kost aan bouw en onderhoud en berekent dat door aan de verenigingen. Daardoor wordt de huur hoger. Tegelijkertijd geeft de gemeente subsidie aan
de verenigingen en trekt dat als korting af van de huur. Door deze werkwijze wordt
het veel transparanter hoeveel subsidie er door de gemeente wordt gegeven aan de
verschillende verenigingen.

Zie ook
Hoofdstuk 5
Zwemvangnet
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9. Zó! Zoetermeer: uw vrije tijd en onze cultuur
Goed wonen in Zoetermeer gaat ook over de vrije tijd in Zoetermeer: kunnen uitgaan in een gezellige stad, met genoeg florerende winkels, waar altijd wat te doen
is, of waar je zelf wat kunt gaan doen als je het leuk vindt om te dansen, zingen,
acteren, knutselen, fotograferen, en noem maar op.
Horeca – ondernemers van harte welkom!

! ! ! Vele Zoetermeerders zouden net als in oude studentensteden zoals Leiden en
Delft best graag een stad vol kroegen en terrasjes willen hebben, maar we moeten
constateren dat de bevolking van Zoetermeer vooral bestaat uit gezinnen met kinderen en dat er dus een beperking is aan het aantal klanten dat de horeca in het
Stadshart mag verwachten. Zó! vindt dat we het aan de ondernemers moeten
overlaten op welke locaties en met welke concepten zij kansen zien om de uitgaansmogelijkheden te vergroten. De gemeente moet toetsen of de locatie geschikt
is (bestemmingsplan), dus bijvoorbeeld niet in het stiltegebied in het Stadshart. En
verder moet de gemeente er voor zorgen dat de horeca-ondernemer met open armen wordt ontvangen en efficiënt wordt geholpen bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Zó! Zoetermeer vindt de horeca gelegenheid die er bij de Noord-Aa is bijgekomen
en het restaurant dat gepland staat voor een deel van de ‘vliegerwei’ aanwinsten
voor het gebied.
Natuurpodium

€€? In het Buytenpark is het traditie geworden dat er openlucht voorstellingen
worden gegeven. Het zou nog veel mooier zijn als daarvoor een echt natuurpodium
gebruikt zou kunnen worden. Voor dat podium kan in overleg met de natuurliefhebbers een mooi plaatsje worden gevonden en het hoeft niet heel veel te kosten,
want de gebruikers en andere vrijwilligers kunnen natuurlijk zelf een rol spelen bij
het bouwen, onderhouden en netjes houden. Zó! denkt dat als we zorgvuldig omgaan met het budget voor cultuur (géén stadsforum bouwen ) het moet kunnen
met bescheiden middelen.
Stads-evenementen

! ! ! Zó! vindt evenementen in de stad belangrijk. Toen bleek dat het college nog
slechts één groot evenement wilde behouden hebben wij een motie ingediend om in
ieder geval het Bevrijdingsfestival, Zoetermeer Culinair en Cultuur Lokaal te behouden. Ook het op gepaste wijze herdenken van oorlogsslachtoffers bij Dodenherdenking en de jaarlijkse Zoetermeerse Veteranenavond met de optocht kan op onze
steun rekenen. En we zijn trots op de vele sportevenementen die soms best nog
wat meer aandacht zouden mogen krijgen.
Zó! Zoetermeer wil in de komende periode kijken of er af en toe nog meer aansprekende evenementen naar Zoetermeer gebracht kunnen worden of een prominentere plaats kunnen krijgen. Wij willen graag dat we actief proberen om Het
Glazen Huis naar Zoetermeer te krijgen: dat dient een goed doel, en zoals inmiddels is gebleken in andere steden heeft het hele positieve effecten voor de stad!
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Historisch Zoetermeer

€€? Historisch Zoetermeer is inmiddels ook een traditie aan het worden en voor
zowel de meespelenden als de kijkers is het steeds weer een bijzondere ervaring.
Op dit moment zijn de financiële middelen voor de organisatie niet structureel in de
begroting van de gemeente opgenomen. Zó! Zoetermeer is er voorstander van dat
dat – als we na de crisis weer wat financiële ruimte krijgen – wel geregeld wordt.
Eigen initiatieven

! ! ! Zó! vindt dat in de huidige tijd van bezuinigingen de stad heel behoedzaam
moet omspringen met het geld dat we hebben, en dan gaan zaken zoals veiligheid
en zorg vóór. Als Zoetermeerders en Zoetermeerse organisaties op cultureel gebied
zelf nieuwe initiatieven realiseren juichen wij dat toe. De gemeente moet dan niet
zozeer met financiële middelen maar wel met raad en daad ondersteuning bieden.
Het plaatsen van kunst in leegstaande etalages is een goed voorbeeld van eigen
initiatief: het verbetert de aanblik van de straat en de kunst wordt gezien. Voor andere plannen is het goed als de bedenkers zoveel mogelijk proberen aan te sluiten
bij de bestaande evenementen en organisaties.
Behoud bestaande culturele voorzieningen

! ! ! Zó! Zoetermeer heeft in de afgelopen periode heel hard gevochten om bestaande culturele voorzieningen zoals het Stadstheater en het CKC overeind te
houden omdat zij in de huidige economische situatie de grootste moeite hebben om
de financiën rond te breien. Logisch want mensen die thuis zuinig aan moeten
doen, gaan minder of niet meer naar het theater en besparen ook op de muziekles
van de kinderen. Zó! Zoetermeer vindt het goed dat de bestaande organisaties ook
zelf aan de slag zijn gegaan om met minder geld, minder voorstellingen en minder
cursussen te overleven. Wij zullen in de komende periode onverminderd doorgaan
met het openhouden van de bestaande voorzieningen zodat er een basis blijft
waarop we – als het weer beter gaat met de economie – kunnen verder bouwen.
Amateurgezelschappen

! ! ! Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat mensen en vooral kinderen en jongeren zich zelf kunnen uitleven met toneelspelen, zingen, dansen en acrobatiek. Toen
het Kwadranttheater gesloten dreigde te worden nog vóór de geplande nieuwbouw
klaar was zijn we dan ook direct in actie gekomen met een initiatiefvoorstel. Zó!
Zoetermeer gaat ervoor dat de nieuwbouw bij het CKC voortvarend wordt gerealiseerd – goed maar niet luxe – zodat de vele vrijwilligers straks een goede en veilige
plek hebben.
Bibliotheken behouden en uitbouwen

! ! ! Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat er 3 vestigingen van de bibliotheek
blijven bestaan en het Stadshart, Rokkeveen en Oosterheem is daarbij een goede
verdeling over de stad. Daarnaast zullen wij de plannen van de bibliotheek om te
werken met steunpunten in scholen en ouderencentra in de wijken, ondersteunen.
De functie van de bibliotheek verandert door de komst van de computers en internet. De leiding van de bibliotheek realiseert zich dat en is zich er ook van bewust
dat vanuit de gemeente de financiële ondersteuning een tandje minder wordt. De
bibliotheek is doende om samenwerking te zoeken met allerlei maatschappelijke
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organisaties zodat de bibliotheek naast de taken op het gebied van leesvaardigheid
en liefde voor de taal, ook meer en meer een kenniscentrum gaat worden.
De bibliotheek is ook in gesprek met de lokale radio (ZFM) en tv (MeerZoetermeer)
en Zó! denkt dat uitzendingen vanuit de bieb kunnen bijdragen aan meer levendigheid in het centrum.
Deze plannen zijn nog pril op het moment dat dit verkiezingsprogramma wordt geschreven maar Zó! wil de bibliotheek de mogelijkheid bieden om het verder uit te
werken. De hoofdbibliotheek blijft daarbij op de huidige locatie in het Stadshart,
met als het even kan, ook een goed toegankelijke ingang op het laagste niveau van
het gebouw.
Zó! Zoetermeer wil niet dat de bibliotheek gebruikt wordt om de financiële gaten te
dichten in allerlei prestigeplannen zoals met het Stadsforum dreigde te gebeuren.
De bibliotheek wordt door veel Zoetermeerders hoog gewaardeerd en verdient het
om zich zelf door te ontwikkelen naar een vorm die past bij de moderne tijd.
Voortbestaan Stadsmuseum

! ! ! Al meer dan 10 jaar is het Stadsmuseum doende met grootse plannen voor
uitbreiding: van Woonfabriek en Interieurmuseum tot Stadsmuseum plus, van
Zoetermeer Centraal tot Stadsforum. Zó! Zoetermeer denkt dat met het grote
aantal publiekstrekkers – gebaseerd op echte grote historische collecties – in Delft,
Leiden, Den Haag en Gouda, een groot museum in een voornamelijk nieuwe stad
als Zoetermeer geen kans van slagen heeft. Het wordt dan ook tijd dat de gemeente stopt met het steeds maar weer geld uitgeven aan onderzoek en voorbereidingen voor al die plannen. Zó! Zoetermeer ziet voor het museum vooral een rol
waar het gaat om de beperkte Zoetermeerse geschiedenis voor het nageslacht te
bewaren en vooral ook om een bijdrage te leveren aan het onderwijs.
Met name voor de lesfunctie is de ruimte van het Stadsmuseum beperkt dus Zó!
Zoetermeer heeft er geen problemen mee als het museum verhuist naar of een
vaste uitbreiding krijgt in een bestaand pand, bijvoorbeeld bij de bibliotheek. Maar
het zal wat ons betreft bescheiden moeten blijven. Het museum heeft plannen voor
samenwerking in de regio. Dat juichen we toe, ook een fusie met een museum in
een andere plaats is voor ons bespreekbaar, voor zover het kan zonder substantieel
extra geld van de gemeente.
Géén Stadsforum

! ! ! Zó! Zoetermeer heeft met lede ogen aangezien dat - ondanks onze waarschuwingen, onze voorstellen voor alternatieven en al onze tegengeluiden - er in de vorige periode steeds weer geld werd uitgegeven voor de bouw van een Stadsforum.
Zelfs toen al duidelijk was dat er geen draagvlak (meer) voor was, heeft de raad
besloten om vele tonnen uit te geven aan voorbereidingen en een architect. Het
plan voor het Stadsforum is tot na de verkiezingen in de ijskast gezet. Ook na de
verkiezingen is Zó! Zoetermeer tégen de bouw van het Stadsforum want de Zoetermeerders zitten niet te wachten op nieuwbouw met een ‘debatfunctie’ waar in de
toekomst jaarlijks extra geld bij moet.
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10. Natuur en milieu doorslaggevend voor leefbaarheid en prettig wonen
Natuur en milieu zijn buitengewoon belangrijk. We hebben allemaal schone lucht
nodig, en we genieten allemaal van het vele groen in en om Zoetermeer. Daarnaast
hebben we allemaal ook een verantwoordelijkheid die breder is dan Zoetermeer en
verder reikt dan het hier en nu. We moeten ons ervan bewust zijn dat we verstandig moeten omgaan met materialen, met energie, met onze lucht en vooral met
onze toekomst.
Tegelijkertijd vindt Zó! dat de stad om te beginnen de woonplaats van mensen is
en die mensen vinden wij het belangrijkste!
Energiezuinig wonen

! ! ! In ons streven naar energiebesparingen komen er steeds meer initiatieven om
woningen zo te bouwen en in te richten dat er nog maar heel weinig of zelfs géén
gekochte stroom meer nodig is. Als in een huis genoeg eigen stroom opgewekt kan
worden, door bijvoorbeeld de zon en er weinig warmte verloren gaat is het mogelijk
om de energierekening minimaal te maken, tot aan nul euro! Zó! vindt het erg
goed als mensen, liefst met gelijkgestemden in hun buurt technische investeringen
doen en hun gedrag aanpassen om dat te bereiken. De gemeente moet daarbij niet
komen met allerlei subsidies want dat is – als het zichzelf terugbetaalt door een lagere energierekening – niet nodig. De gemeente moet het wel zoveel mogelijk faciliteren. Tijdens een conferentie in het stadhuis riep iemand: ‘zorgen voor een vergaderzaaltje en goede koffie’. En dat wil Zó! zeker doen.
Voor Zó! is het ook bespreekbaar om te kijken of er leningen nodig zijn voor de investeringen. Met de woningcorporaties kan worden bekeken of het mogelijk is om
ook voor huurhuizen investeringen voor een lager energieverbruik te doen. Daarbij
moet wel worden opgelost dat de verschuiving van de energierekening naar een
bedrag dat - voor de investeringen - bij de huur terecht komt, géén rol kan spelen
bij de grensbedragen voor toewijzing.
Niet meer windturbines

! ! ! Windenergie heeft voor- en nadelen. Zó! vindt de enorme wind-‘molens’ slecht
passen in de stad. Ze horen wat ons betreft op wijde weidse vlaktes en vooral op
zee. Wij zijn dan ook tegen uitbreiding van het aantal windturbines in de stad.
Waterberging in de Nieuwe Driemanspolder

! ! ! Tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer komt een nieuw natuur- en
recreatiegebied, dat van belang is als waterberging bij heftige regenval. Hierbij
wordt samengewerkt met meerdere gemeentes en het waterschap. Wij verheugen
ons erop en vinden dat Zoetermeer in goed overleg met de partners de druk op de
ketel moet houden zodat het gebied volgens plan in 2020 opengesteld kan worden.
Dierenwelzijn

! ! ! We zullen er niet veel woorden over vuil maken, want het is voor Zó! Zoetermeer niet meer dan normaal dat je fatsoenlijk omgaat met dieren. Alle wettelijke
voorschriften moeten natuurlijk worden nageleefd. Dierenbeulen, die schapen bij
het Prielenbos vermoorden of honden bij de Benthuizerplas vergiftigen, moeten
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worden opgespoord en gestraft. Voor een aparte dierenpolitie ziet Zó! geen noodzaak. De Bijzondere Opsporings Ambtenaar die speciaal op de flora en fauna let
moet het werk gewoon kunnen voortzetten.
De overheid moet controleren

! ! ! Het voorbeeld van Sterigenics, waarbij een ambtenaar namens de gemeente
toestemming gaf om verboden stoffen in de buitenlucht te lozen, ligt ons nog vers
in het geheugen. Betrouwbaar milieutoezicht op de uitstoot van bedrijven is van
essentieel belang. De werkzaamheden op dit gebied zijn intussen ondergebracht bij
een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten waardoor de expertise
verbeterd is. We zullen blijvend moeten controleren of deze Omgevingsdienst
Haaglanden zijn werk goed doet.
De boom is belangrijk maar de mens gaat vóór

! ! ! Bij de snelle groei van Zoetermeer – het dorp moest immers in een beperkte
tijd een grote stad worden – zijn er allerlei keuzes gemaakt voor boomsoorten in de
straten. Soms waren dat sowieso geen handige keuzes en soms werd welbewust
gekozen voor snelgroeiers om de wijk gauw groen te krijgen met het idee dat die
later vervangen konden worden. Wat we nu zien is dat een behoorlijke groep Zoetermeerders last heeft van bomen. Sommigen hebben problemen omdat ze steeds
meer in het donker komen te zitten, in huis maar ook in sommige tuinen komt veel
te weinig zon. Andere huizen lopen schade op doordat de wortels het huis binnen
groeien, en wortelopdruk zorgt ook voor allerlei narigheid in de bestrating: struikelplaatsen voor voetgangers, gevaarlijke richels op het fietspad en onbruikbare parkeerplaatsen.
Tot slot zijn er bomen die ‘enge’ beestjes als de spinselmot aantrekken, te dicht bij
de huizen geplaatst. De bewoners zitten dan maanden met een invasie van duizenden larven die alles bedekken met spinsels.
Zó! vindt absoluut dat de stad groen moet blijven maar dat kan volgens ons ook
met een stuk minder overlast. Wij willen dat goed onderzocht wordt welke bomen
op welke plek passen, gezien vanuit de boom die natuurlijk lekker moet kunnen
groeien en bloeien, maar óók gezien vanuit de mensen! Als mensen steeds meer in
het donker komen te zitten moet het mogelijk zijn dat de betreffende boom wordt
vervangen door iets kleiners en moet het niet nodig zijn dat zij daar jaren om
moeten smeken.
Groencompensatie vinden wij wél nodig. Dus als er ergens vanwege overlast of
nieuwe ontwikkelingen groen weggehaald moet worden, moet dat wel door ander
groen of door het kwalitatief beter maken van bijvoorbeeld het bestaande park gecompenseerd worden, liefst in dezelfde buurt.
Groen onderhouden of de natuur zijn gang laten gaan?

! ! ! Wie – bijvoorbeeld - met de omwonenden door het Westerpark gaat wandelen
merkt dat iedereen een ander beeld heeft van hoe het moet met het groen. De een
wijst op de gevallen takken die nog steeds niet zijn opgeruimd en de ander wijst op
de plaats waar eerst takken lagen, en die sinds het opruimen niet meer kunnen
dienen als woonruimte voor allerlei grotere en kleinere beestjes. Zó! Zoetermeer
vindt dat we het in de omgeving van Zoetermeer allebei moeten kunnen vinden: de
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keurige bijgehouden parken én de gebieden waarin de natuur veel meer zijn eigen
gang mag gaan. Wij waren mede-indiener van de ‘bos-beheert-zichzelf’ motie,
waarbij in overleg met de natuurorganisaties delen van de grote parken aan de
buitenranden van de stad worden aangemerkt als onderhoudsarm (alleen ingrijpen
om de veiligheid te waarborgen). We zullen er op toezien dat deze goed wordt uitgevoerd. Voorwaarde is ook dat het goed moet worden aangegeven en zo voor
iedereen duidelijk is.
Kinderboerderijen, wijktuinen en leren over de flora en fauna

! ! ! Jong geleerd… we weten het allemaal! Zeker voor kinderen uit de stad is kennis van de natuur niet vanzelfsprekend. Zó! is voor het behoud van de stadsboerderijen en de wijktuinen. Wat ons betreft hoeft dat niet allemaal onder beheer van
de gemeente zelf. Wij moedigen de natuurverenigingen aan om zoveel mogelijk
kinderen bij hun werk te betrekken en juichen samenwerking bij de natuureducatie
toe.
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11. Zó! Zoetermeer: met een vriendelijk gezicht en gezond verstand
Zó! Zoetermeer gebruikt altijd gewoon gezond verstand. Het gaat immers altijd om
uw leven, uw welzijn en uw (belasting-)geld. Goed nadenken over de financiën van
de gemeente en daar zorgvuldig, behoedzaam en spaarzaam mee omgaan is onze
plicht.
Zó! Zoetermeer vindt dat de gemeente waar het gaat om orde, veiligheid en handhaving belangrijke verantwoordelijkheden heeft. Daar hoort een strenge uitstraling
bij. De gemeente moet doorpakken en ook zelf het goede voorbeeld geven. Maar de
overheid is ook een dienstverlener met een monopoliepositie. U kunt uw paspoort
en rijbewijs bijvoorbeeld alleen in de ‘winkel’ van het stadhuis kopen. Dat betekent
dat de gemeenteraad degene is die er op moet toezien dat u goed wordt geholpen
en dat de gemeente vriendelijk en behulpzaam is.
Als de Zoetermeerder klant is, is de gemeente klantvriendelijk

! ! ! Het klinkt simpel maar klantvriendelijkheid is niet eenvoudig en zeker niet in
een ambtelijke organisatie. Natuurlijk moet u netjes en respectvol te woord worden
gestaan, maar ook uit andere zaken moet een dienstverlenende behulpzame houding spreken. De gemeente moet per brief, e-mail en telefoon goed bereikbaar zijn,
en u moet snel en correct worden geholpen. Doorverbinden en doorverwijzen is
prima, maar moet beperkt blijven tot één keer en alleen gebeuren als u dan inderdaad bij de juiste deskundige terecht komt. Het kastje en de muur moeten uit het
stadhuis verdwijnen. De telefonische bereikbaarheid moet gewoon goed zijn.
Verantwoordelijke oplossingsgerichte ambtenaren

! ! ! De tijd dat schrijvers in lange rijen onder het toezichthoudend oog van hoogwaardigheidsbekleders hun werk deden is, gelukkig, voorbij. Steeds meer wordt er
thuis of ergens anders gewerkt. Ook mensen die niet op hun werkplek zitten, zijn
verantwoordelijkheid om goed bereikbaar te blijven. En aan iedere ambtenaar die u
om de een of andere reden ‘nee’ moet verkopen vragen we om nog eens extra met
u mee te denken: wat zou er dan wél kunnen?
Vooral ook richting ondernemers en organisaties kunnen we nog grote stappen maken op het gebied van klantvriendelijkheid en meedenken.
Digitaal zoveel maar kan

! ! ! Digitaal werken kent vele voordelen: er wordt wat vastgelegd, het is snel, het
is makkelijk want het kan uit de luie stoel, het is vaak ook goedkoop. Dus Zó!
Zoetermeer is vóór digitaal werken. Maar… niet iedereen kan goed uit de voeten
met de computer, en daarmee moet altijd rekening worden gehouden! Ook de
mensen zonder PC horen erbij, en moeten steeds goed weten op welke manier zij
geholpen kunnen worden. Gastvrouwen zullen waar nodig de mensen moeten helpen met de computer en dat gaat echt verder dan wijzen waar hij staat.
Gezond verstand ook bij het verbouwen van het stadhuis

! ! ! Het stadhuis raakt een beetje uitgewoond, sommige delen zijn na 30 jaar toe
aan groot onderhoud. Zó! vindt dat ook, en vindt bovendien dat we ervoor moeten
zorgen dat het stadhuis een stuk energiezuiniger wordt, want dat betaalt zichzelf
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terug. Dus dat er geld wordt uitgegeven om het op te knappen vinden we prima.
Maar wij willen gaan voor realisme en niet voor 21 miljoen euro. Dus niet de bibliotheek verplaatsen, want dat is nergens voor nodig. Ook niet de raadzaal verplaatsen want ook dat is nergens voor nodig. Laten we doen wat iedere kantoororganisatie doet als het nodig is: knap het gebouw op, vervang waar nodig het
meubilair, want wij vinden ook dat de medewerkers recht hebben op schone hele
stoelen en tafels en een prettige werkomgeving. Maar ga niet proberen om met een
‘vernieuwd stadhuis’ Zoetermeer op de kaart te zetten. De Zoetermeerder zit er
niet op te wachten.
Geen prestige-projecten

! ! ! Zó! Zoetermeer denkt dat het gemeentebestuur zich bewust moet zijn van de
crisis, van de zorgen die veel mensen hebben voor hun inkomen, en van de bezuinigingen die het rijk gaat doorvoeren op onder andere de zorg. In een dergelijke
tijd moet het gemeentebestuur niet in de weer gaan met projecten die niet nadrukkelijk nodig zijn. De focus moet liggen op wat er moet. En alleen wat moet, dat
doen we: kwalitatief goed maar niet luxueus.
Financieel degelijk

! ! ! Zó! Zoetermeer gaat voor sluitende begrotingen en voor sparen voor de toekomst: er moet genoeg geld zijn als de riolen, de scholen en de kunstgrasvelden
vervangen moeten worden, om maar wat willekeurige zaken te noemen. Dat doet
Zoetermeer nu netjes, en dat moet ook zo blijven. Voor grotere toekomstige investeringen in de stad moet ons investeringsfonds gevuld worden. Dat is vanwege
de crisis veel minder goed gelukt dan we hadden gehoopt, maar als er weer schot
komt in de ontwikkelingen moeten we gewoon weer gaan sparen.
Belastingen en heffingen

! ! ! Iedereen begrijpt dat het moet, maar niemand vindt het leuk: belasting betalen. Zó! verwacht dat er geen ruimte is om de inkomsten van uit de OZB te laten
dalen, maar we vinden dat de opbrengst – net zoals in het huidige beleid – met niet
meer dan de inflatie moet stijgen. Dat betekent dat u op uw aanslag (tarief x WOZ
waarde = aanslag) geen bedragen ziet verschijnen die veel hoger zijn dan het jaar
ervoor.
Voor de heffingen geldt de wettelijke regel dat de gemeente niet meer dan de kostprijs mag doorberekenen. Vanwege de crisis slaagde de gemeente er in om goedkopere contracten af te sluiten. Voor een deel is daarmee de heffing verlaagd, maar
voor een ander deel heeft de gemeente zaken aan de kosten toegevoegd. Dat is
volgens de wet in orde, maar Zó! wil dat de komende 4 jaar de kostensoorten die
worden betrokken bij het berekenen van de kostprijs niet verder worden uitgebreid!
Splitsen programma’s

! ! ! De begroting van Zoetermeer is ingericht op basis van programma’s. Sommige
van die programma’s betreffen heel erg veel geld, en ook veel verschillende onderwerpen. Het is daardoor voor de gemeenteraad (en voor de bewoners die willen
meekijken) niet eenvoudig om goed inzicht en ‘grip’ te hebben op die onderwerpen
en geldstromen. Zó! vindt dat een aantal programma’s in de begroting gesplitst
moet worden.
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Samenwerken met andere gemeenten - Pijnacker-Nootdorp

! ! ! Samenwerken zoals de gemeente momenteel doet met Pijnacker-Nootdorp
vinden we prima. Dat is een samenwerking waarbij we per onderwerp kijken of er
voordelen zijn te behalen door het gezamenlijk te doen, maar waarbij de gemeentebesturen hun eigen beleid blijven bepalen. Een goed voorbeeld is de belastingdienst: de medewerkers die de belastingen verzorgen – de uitvoering – werken samen, maar de gemeenten beslissen ieder voor zich hoe hoog de belastingen moeten zijn. Zó! Zoetermeer vindt dat een goede manier van samenwerken, en wat ons
betreft breiden we dat uit. Er zijn nadrukkelijk géén plannen om in de toekomst te
gaan fuseren.
Samenwerken met andere gemeenten - Bleizo

! ! ! Met Lansingerland werken we samen op het gebied van Bleizo (de gronden aan
weerszijden van de A12). Hoewel er goed wordt samengewerkt is dat project niet
succesvol. In ieder geval nog niet. Het bouwen van kantoren is door het overschot
aan kantoorgebouwen van de baan, het Factory Outlet Center werd door de provincie afgeschoten, en momenteel is het zeer de vraag of het TranSportium in een of
andere vorm doorgaat. Daarbij is het ook nog onzeker of het treinstation er wel
gaat komen. Zó! vindt dat we steeds kritisch moeten blijven kijken of het nog zinvol is om deze samenwerking voort te zetten. We sluiten niet uit dat we op een
goed moment er wijzer aan doen om ‘het verlies te nemen’ en er uit te stappen.
Samenwerken in Gemeenschappelijke Regelingen met meerdere gemeenten

! ! ! Soms worden we door het rijk verplicht om samen te werken met meerdere
gemeenten. De GGD is een voorbeeld. Het was een samenwerkingsverband met 8
gemeenten en nu moet Den Haag er verplicht ook bij om het gebied te laten samenvallen met de veiligheidsregio. In een gemeenschappelijke regeling geeft een
gemeente ook grotendeels zijn bevoegdheden weg: niet de gemeente(raad) beslist,
maar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Als gemeenteraad kun je
alleen wat aan de gemeentelijke afvaardiging in het bestuur meegeven, maar de
invloed wordt daardoor uiterst klein. Gemeenschappelijke Regelingen zijn daardoor
niet erg democratisch, want de burger kan niet stemmen op het bestuur. Zó! vindt
dat we alleen aan zulke grote gemeenschappelijke regelingen moeten meedoen als
het echt niet anders kan.
Zoetermeer gaat ook meedoen in de mega-gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarbij 24 gemeenten gezamenlijk een vervoersautoriteit gaan vormen. Die gaat onder andere het verkeer en het openbaar vervoer regelen. Het Stadsgewest Haaglanden, dat die taak tot nu toe uitvoerde, wordt
waarschijnlijk op last van het rijk opgeheven. Zó! Zoetermeer vindt dat de bewoners veel te weinig invloed kunnen uitoefenen op de Metropoolregio en heeft tegen
toetreding gestemd. Dat heeft niet geholpen. We zijn ook niet voor het eventueel
uitbreiden van de taken van de Metropoolregio. Als zaken te ‘groot’ zijn voor een
individuele gemeente, dan horen ze wat ons betreft bij de provincie, want die heeft
een door de burger gekozen bestuur.
Stedenbanden

! ! ! Zoetermeer onderhoudt op dit moment internationale contacten met het European New Towns Platform (ENTP) waaronder ook Nitra in Slowakije, er is een ste48

denband met Jinotega in Nicaragua die vooral gericht is op ontwikkelingswerk, en
een andere stedenband (citylink) met Xiamen in China waarbij vooral gehoopt
wordt op zakelijke contacten. Zó! Zoetermeer heeft gemengde gevoelens over deze
relaties en wij horen ook verschillende geluiden uit de bevolking. Zó! Zoetermeer
wil dat bij de volgende omnibusenquête die de gemeente houdt, uitgebreid gevraagd wordt naar de mening van Zoetermeer over deze stedenbanden en dat er
vervolgens duidelijk wordt afgesproken wat we wel en niet blijven doen, met welk
doel, en met welke kosten. Er kan in ieder geval nooit sprake zijn van snoepreisjes.
Zonder uitvindingen zaten we nu nog in een grot

! ! ! Zó! Zoetermeer denkt dat we altijd moeten open staan voor mogelijke veranderingen en vernieuwingen, op allerlei gebied. Daarbij moet de gemeente wel haar
plaats kennen en – u voelt hem al aankomen – het gezonde verstand gebruiken.
Een gemeente moet in het eigen werk experimenten niet schuwen, maar er altijd
voor waken dat er geen onveilige of ongewenste effecten ontstaan. Klein beginnen
zodat iets eerst kan worden uitgeprobeerd is vaak een goed idee en goed kijken of
het gewenste resultaat daadwerkelijk wordt gehaald is belangrijk. En de gemeente
moet zich er altijd van bewust zijn, dat we het doen in uw leefomgeving, met uw
geld.
Als mensen, organisaties of ondernemers met initiatieven en voorstellen komen,
mogen zij in eerste instantie rekenen op een positieve houding van de gemeente.
De gemeente zal zich overigens altijd moeten afvragen of het wel nodig is dat de
gemeente zich er mee bemoeit. Wat Zó! betreft zorgt de gemeente vooral voor
zaaltjes en goede koffie & Zó!
Splitsen wijken

€€? De wijk Buytenwegh De Leyens is erg groot en de wijk bestaat in feite uit twee
van elkaar verschillende onderdelen en die ieder een eigen benadering vergen. Zó!
wil graag dat de wijk wordt gesplitst in 2 wijken, Buytenwegh en De Leyens. Dat
betekent dat er ook een extra wijkpost bij moet komen. Daar hoort een ‘kostenplaatje’ bij, dus deze wens willen we alleen realiseren als de economische crisis
achter de rug is.

49

Onze kandidaten
Met trots presenteren wij u onze kandidaten voor de gemeenteraad:

1

Marijke van der Meer

11

Ruben van der Perk

2

Yvonne Bink-Winterkamp

12

Sean van Kuilenburg

3

Jochem den Dulk

13

Tjerk André

4

Carla Krullaars-Hinfelaar

14

Reina van der Vlugt

5

Kees Godefrooij

15

Rogier den Dulk

6

Ko Doncker

16

Gino Pico

7

Jacob de Boer

17

Jan-Cees Bouwer

8

Sam Delic

18

Fred Roland

9

Marion Artz-van der Eyk

19

Geeta Lachmon

10

Han Hijzelendoorn

20

Hans Hiestand*

Verdere informatie over onze kandidaten vindt u op www.zozoetermeer.nl.

*niet op de foto
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