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Dankuwel voorzitter. 

 

Ik mag vanavond de tweede termijn van de kant van de raad afsluiten. Ik hoop dat u nog wakker 
bent, want vorige week was u een beetje ingedut, zo kon ik vanaf dit spreekgestoelte constateren. 
Menigeen onder u zag eruit alsof hij aan de bitterballen toe was. Maar dan nu last but not least de 
PvdA, zal ik maar zeggen.  

Soms is een begrotingsdebat een beetje saai, vorige week knetterde het gelukkig wel, dat is altijd 
leuk en het houdt je scherp. En wakker. In de categorie ‘vier halen nul betalen’ hoorden we dat de 
LHN én een nieuw zwembad wil bouwen, én de hondenbelasting (of zoals de VVD dat zou kunnen 
noemen de blaftaks) wil afschaffen, én de grafrechten goedkoper wil maken én de OZB wil verlagen. 
Sinterklaas is echt vroeg dit jaar... maar gratis pepernoten strooien meneer Nawijn, dat gaat 
natuurlijk niet. Zeker niet als de stoomboot van de jeugdzorg nog gerepareerd moet worden. Maar 
gelukkig hebben we de duinwaterkaraffen van Dunea nog... 

De PvdA heeft vorige week zes moties ingediend, en eveneens een aantal moties van anderen 
mede-ingediend.  

De PvdA heeft in haar eerste termijn steun uitgesproken voor landelijke arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers in het nieuwe beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen. Er zijn voor deze 
werknemers landelijk nog altijd geen arbeidsvoorwaarden geregeld. Wij zijn heel blij dat het 
college onze motie hierover positief adviseert en dit dit onderwerp bij de VNG gaat agenderen. 
Dank daarvoor. 

Vz, er is veel te doen geweest de laatste weken over de door het nieuwe kabinet voorgenomen 
bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleegkundigen. Dankzij een PvdA-motie van Lodewijk 
Asscher zijn die bezuinigingen nu van tafel. Daar zijn wij enorm blij mee. Dus kunnen wij onze 
motie nr. 64 intrekken. Maar: daarmee zijn we er nog niet. Want we hebben in Zoetermeer maar 6 
wijkverpleegkundigen en die hebben niet allemaal voltijds banen. Dat kan voor een stad als 
Zoetermeer met 125.000 inwoners toch nooit voldoende zijn. Wij willen wel graag dat het college 
de positie van de wijkverpleegkundigen in de gaten blijft houden en in de rapportages over het 
sociaal domein hier ook expliciet over blijft berichten. 

We zijn blij dat het college de behoefte aan studenwoningen wil gaan onderzoeken en onze motie 
daarover positief beoordeelt. Wij hebben hier veel reacties van jongeren op gehad, er is volgens 
ons zeker behoefte aan.  



De PvdA vindt duurzaamheid van groot belang. Onze doelstellingen zijn alleen haalbaar als de 
gemeente ook inwoners en andere partijen weet mee te krijgen. Daarom stellen we samen met 
het CDA en GroenLinks in een motie voor om serieus te onderzoeken op welke wijze we met een 
revolverend fonds onze ambities flink kunnen aanjagen. Wij vinden het heel jammer dat het 
college hier niet positief tegenover staat.  

Wij stellen dit juist nu voor, zodat een nieuwe raad en een nieuw college alle mogelijkheden op 
een rijtje heeft om daarover een goed besluit te nemen. Dat kan bijvoorbeeld bij het 
coalitieakkoord, maar ook bij het definitieve besluit over het wel of niet verkopen van de 
Zoetermeerse Eneco-aandelen. 

Het nieuwe kabinet wil graag een proef doen met een ’Right to Bid’. Daarbij krijgen inwoners en 
lokale verenigingen de mogelijkheid een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van 
een voorziening in hun directe omgeving, zoals een park of een sportveld. Wij roepen het college 
op om zich voor de proef aan te melden bij het Rijk, maar helaas toont het college zich hier geen 
pionier of vernieuwer, maar een ‘kat-uit-de-boom-kijker’. Dat vinden we een beetje slap. Wij 
denken dat we met een leuke proef hier in Zoetermeer kunnen laten zien dat dit bij ons gewoon 
kan. We kunnen gaan wachten tot iemand zich aanmeldt, maar we kunnen ook actief op zoek naar 
een groep inwoners die met een goed idee hieraan me willen doen. 

Met betrekking tot onze motie ‘Strijden tegen eenzaamheid’ zien we dat de gemeente al doet 
wat de CU/SGP en wij willen, namelijk alle 75-plussers een huisbezoek als daar behoefte aan is. 
Wat ons betreft verdient het college daarvoor een compliment, laten we vooral de strijd tegen 
eenzaamheid, en niet allen die onder ouderen maar ook onder jongere mensen, blijven 
voortzetten. Want niemand, zeker niet als je familie en vrienden om je heen wegvallen, verdient 
het om eenzaam en alleen te zijn. Wij trekken bij dezen motie nr. 60 in. 

Moties van anderen: 

In de categorie ‘gezondheid en preventie’ steunen wij een proef met gereguleerde wietteelt én 
de rookvrije generatie van D66 (kan prima samen), het daklozenloket in Zoetermeer van het CDA, 
de eenzaamheidsaanpak , de time-outplekken en meer pleegzorg van CU/SGP en het VeiligThuis-
huis van Zoetermeer Vooruit. 

In de categorie ‘leuke dingen voor de mensen in hun vrije tijd’ zeggen wij ja tegen hutten bouwen 
voor de jeugd en de uitbreiding van de discgolf in de moties van de VVD. De beweegmarkten van 
de LHN lijken ons ook leuk, en aan de prikkelarme kermis van Zoetermeer Vooruit is vast ook 
behoefte. De interactieve prullenbakken worden hopelijk niet interactief gesloopt, de ijsbaan 
moet blijven en het openluchttheater in het Buytenpark van het CDA moet er komen. En het 
onderzoek naar gratis OV voor 65-plussers met een Zoetermeerpas van de heer Fatingan vinden 



wij ook sympathiek, maar dát zal een oplettende inwoner van Zoetermeer niet verbazen. Die 
laatste motie kwam ons wel erg bekend voor van het voorjaar, toen er nog ons eigen logo op 
stond. Maar, als iets wat wij willen nu wel op een positief advies van het college kan rekenen, 
moeten we die kans grijpen. Mede mogelijk gemaakt door de PvdA, zullen we maar zeggen 
meneer Fatingan!  

Onder het motto ‘doe een dier een plezier’ steunen wij het verbieden van roofvogelshows en het 
benoemen van het gruttolandje en het libellenreservaat tot natuurkerngebied, voorgesteld door 
GL.  

In de afdeling ‘fijn wonen voor iedereen’ vinden wij de D66-motie Stimuleren nieuwbouw zonder 
aardgasaansluiting sympathiek, net als die over de sloop van de flats in Palenstein van GL. En als 
het college de motie over jongerenwoningen in het oude gevangenisgebouw van Zó! Zoetermeer 
en onze motie over de studentenwoningen nu combineert, kan het college zomaar twee vliegen 
in een klap slaan met de huisvesting voor onze jeugd. 

Voorzitter, 

De PvdA wil zich ook de komende raadsperiode weer inzetten voor onze stad, samen met u allen, 
de inwoners van Zoetermeer, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wie weet wat de 
verkiezingen in maart ons brengen: wie worden onze nieuwe collega’s, welke wethouders 
vormen straks een nieuw college, welke nieuwe partijen komen er in de raad, en wat betekent 
dat misschien wel voor de manier waarop wij hier met elkaar debatteren? Kortom: spannende 
tijden. Wij staan volop in de campagnestand, wij hebben er zin in!  

Voor de PvdA blijft, wat de toekomst ons ook gaat brengen, altijd voorop staan,dat iedereen in 
Zoetermeer in vrijheid en veiligheid kan leven, fatsoenlijk werk heeft, goed kan wonen, zo lang 
mogelijk gezond blijft, toegang heeft tot scholing, zich verder kan ontwikkelen en meer 
zeggenschap krijgt over zijn leefomgeving. Wij willen graag blijven werken aan een stad waarin 
iedereen zichzelf kan zijn en vooruit kan komen in het leven. Onze ambities zijn groot, onze 
budgetten soms klein, dus er liggen heel wat uitdagingen in het verschiet. Maar dat maakt de 
functie van raadslid nou net de leukste hondenbaan die er is. 


