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Voorzitter,  

 

In mijn eerste termijn, onder het motto “Bouwen aan Zoetermeer”, heb ik het 

college omschreven als een ijverige bouwploeg die Zoetermeer flink in de steigers 

zet. Maar ook de raad is goed bezig. Een kleine 70 moties en 5 amendementen 

vormen de bouwstenen van het slotdebat vandaag in dit ‘huis van de democratie’ en 

de vraag is natuurlijk: welke van de stapel blijven er overeind en welke vallen om? 

 

De PvdA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en heeft meerdere moties 

op dit vlak ingediend. Wij zijn blij dat het college onze voorstellen m.b.t. de Week 

vd Duurzaamheid, Zoetermeer als SDG-gemeente (SDG’s zijn de nieuwe Sustainable 

Development Goals van de VN) en het idee van een moeraslandschap in de 

Zoetermeerse Plas dat GL en PvdA samen hebben ingediend, van een positief advies 

voorziet. Wij steunen of dienen voorstellen van de collega’s mede in die gaan over 

o.a. Operatie Steenbreek, klimaatkaarten, de energie-kansenkaart, bloemrijke 

bermen, moestuintjes, natuurbeleving, de plastic afvalberg en het verduurzamen van 

het wagenpark van de gemeente. Mooi om te zien dat deze raad vele creatieve 

voorstellen doet om duurzaam en groen te bevorderen. 

 

Ook heeft de PvdA vorige week veel aandacht gevraagd voor onderwijs en de jeugd. 

Fijn dat er met een positief advies van het college weer enkele biebs op scholen bij 

kunnen komen. Dit is een directe investering in de leesvaardigheid van kinderen. 

Dank ook voor het positieve advies m.b.t. het voorkomen van schulden bij de jeugd. 

 



Wat we echter heel jammer vinden is het negatieve advies van het college m.b.t. een 

impuls voor passend onderwijs. Er is zoveel meer mogelijk dan er nu gebeurt, als we 

maar eens een keer het lef hebben een ambitie uit te spreken. Het gaat natuurlijk 

niet alleen om voorzieningen, het gaat er ook om dat je het onderwijs een 

kwaliteitsimpuls kunt geven: welke leerlingen kunnen we nu nog niet voldoende helpen 

en hoe kunnen we ook het reguliere onderwijs versterken in de kwaliteit van de zorg 

die zij kunnen bieden, zodat speciaal onderwijs misschien niet eens altijd nodig is. 

Het college refereert aan het Thuiszitterspact: geen thuiszitters meer in 2020. 

Prima, maar daar moet je dus wel voorzieningen voor treffen. Een stap die juist heel 

goed bij deze motie past! En natuurlijk, je kunt nooit alle specialistische vormen van 

onderwijs in huis hebben, maar dat is geen argument om geen stap te durven zetten.  

 

De PvdA steunt moties van andere partijen die gericht zijn op de jeugd en o.a. gaan 

over taalles voor vluchtelingen en basisschoolkinderen in debat. En wij gunnen onze 

jeugd een extra Piëzo Talentenacademie, een skatebaan en een game-museum c.q. 

video experiencecenter. 

Als het gaat om MBO en Hoger Onderwijs, dienen wij de moties over de MBO-

entreeopleiding, een HBO-lectoraat en een eventuele universitaire (dependance-

)opleiding in Zoetermeer mede in. Ook willen we graag investeren in de DIP. 

 

Voorzitter, m.b.t. de al dan niet bewaakte fietsenstallingen in de stad hebben 

diverse partijen voorstellen ingediend. We hebben zoals ik vorige week al aangaf 

met het besluit in onze maag gezeten. Veel inwoners maken zich er zorgen over en 

zien toch liever een bewaakte fietsenstalling. Niet alleen vanwege de veiligheid, ook 

waarderen zij het praatje met de medewerkers. De medewerkers willen hun baan 

niet kwijt. Als collegepartijen hebben we de koppen bijelkaar gestoken en dienen we 

een nieuw amendement met een bijbehorende motie in. Zo kan een vierde 

fietsenstalling bewaakt blijven en kijken we ook nog eens naar de openingstijden.  

 

Voor onze ouderen heeft de PvdA ook aandacht. Het college adviseert weliswaar 

negatief over een onderzoek naar gratis OV of OV met korting voor ouderen met 



een Zoetermeerpas, maar we laten die motie gewoon staan. Laat ons maar zien wat 

de opties en de kosten zijn, dan kunnen we zelf kijken of we bij de begroting of 

volgend jaar rond deze tijd daar stappen in kunnen zetten.  

 

Vorige week constateerden wij dat Zoetermeer steeds levendiger wordt, met veel 

nieuwe evenementen. Reuring en vermaak, daar kun je niet genoeg van hebben. 

Daarom steunen we ook de moties over de Green Big Five, en meer activiteiten zoals 

een stadsstrandje aan de Dobbe. Maar: na een avondje plezier met drank op in de 

auto stappen, is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben daar een motie voor 

ingediend, maar het college zegt dat er in de verordening al voldoende eisen staan 

ter preventie. Echter: dat is weinig zichtbaar voor de bezoekers van de 

evenementen. Wij willen juist dat zij zich bewuster zijn van het gevaar van alcohol 

in het verkeer en dat de organisatoren van evenementen daarbij helpen met allerlei 

publieksacties. 

 

Verantwoorde groei, daar wil de PvdA voor gaan, zei ik vorige week. We hebben met 

z’n allen veel plannen en ideeën voor Zoetermeer. Megalomaan? Nee. Ambitieus? Ja, 

en dat is goed! Want we willen geen sterfhuisconstructie, een krimpstad zijn waar 

jongeren wegtrekken en voorzieningen wegkwijnen. We willen een dynamische stad 

zijn waar wat gebeurt, waar je je wooncarriere kunt starten in een hip appartement 

in de bruisende binnenstad, waar je met je gezin wilt doorgroeien naar een huis met 

een tuin in een groene rustige wijk, en waar je als empty nester of pensionado een 

kleinere woning kunt vinden met zorg dichtbij huis.  

 

En dat alles wat de PvdA betreft met een duurzaam fundament van solidariteit en 

leefbaarheid. Zoetermeer is geen stad waar we langs elkaar heen leven, maar waar 

we omzien naar en zorgen voor elkaar. Want een eigen huis en een plek onder de zon 

zijn geweldig, maar meer nog dan dat zijn het volgens de PvdA zelfontplooiing, zinvol 

werk, een goede gezondheid en betekenisvolle relaties met familie, vrienden, buren 

en andere stadsgenoten die een Zoetermeerder gelukkig maken.  


