
 

 

 
Motie: Behoefte aan studentenwoningen/-kamers 

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 

 

Constaterende, dat 

• Zoetermeerse jongeren die in andere steden studeren, veelal in Zoetermeer willen 
blijven wonen 

• Het precieze aantal jongeren dat studeert, maar wel in Zoetermeer wil blijven wonen, 
onbekend is 

Overwegende, dat 

• Jongeren van 18 jaar en ouder die (gaan) studeren minimaal drie jaar wachttijd hebben 
voor zij een jongerenwoning kunnen huren 

• Jongeren vanaf 18 jaar toch de behoefte krijgen om op zichzelf te gaan wonen 
• Zij weliswaar in aanmerking komen voor een studentenwoning of -kamer in een andere 

stad, maar er toch vaak voor kiezen om bij de ouders te blijven wonen tot er iets 
beschikbaar komt binnen Zoetermeer 

Verzoekt het college, om 

• Te onderzoeken hoe groot de behoefte voor studentenwoningen/-kamers onder 
Zoetermeerse studerende jongeren is en de raad daarover voor het Voorjaarsdebat van 
2018 te informeren 

• Deze behoefte mee te nemen in de verdere uitwerking van de 
woningbouwprogrammering 

 

Daphne Disco, PvdA 

 

Jamila Bakkers, D66 

 

André Bos, CU/SGP 



Motie: CAO voor beschut werk 

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 

 

Constaterende, dat 

• Veel mensen die vallen onder de Participatiewet wel aan het werk zijn, maar met 
behoud van uitkering en zonder volwaardige arbeidsvoorwaarden 

• De Participatiewet nu al bijna drie jaar van krachtis, maar er voor deze werknemers 
landelijk nog altijd niets via een cao is geregeld aan arbeidsvoorwaarden 

• De VNG deze groep niet bedient als het gaat om afspraken over zaken als loon, 
reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen, dit vanwege een resolutie uit 2013 die de 
komst van een cao belemmert  

• Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat zij juist wachten op een landelijke regeling 

Overwegende, dat 

• Iedere werknemer in Nederland recht heeft op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, dus 
ook mensen met een arbeidsbeperking 

• Er snel duidelijkheid moet komen voor de duizenden mensen die in Nederland via de 
Participatiewet aan het werk zijn of aan het werk willen 

• Deze groep groeiende is, omdat er geen instroom meer is in de cao Sociale 
Werkvoorziening, waardoor de urgentie steeds groter wordt 

• De FNV alle wethouders sociale zaken in Nederland via een brief heeft gevraagd hun 
steun uit te spreken voor arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe 
beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen 

• De VNG-resolutie van tafel moet, zodat overheid en vakbonden in ieder geval in gesprek 
kunnen gaan over arbeidsvoorwaarden voor deze groep kwetsbare medewerkers  

Draagt het college op om: 

• Zijn steun uit te spreken voor een cao beschut werk en zich hier hard voor te willen 
maken binnen de VNG 

• Dit onderwerp met spoed te agenderen bij de VNG, in ieder geval voor de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering van de VNG op 1 december 2017 

 

Margot Kraneveldt, PvdA 

 

 



Motie: Gastouderopvang meer mogelijk maken 

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 

 

Constaterende, dat 

• In Zoetermeer regelmatig door inwoners die aan huis een kleinschalige beroeps- of bedrijfsmatige 
activiteit willen starten, verzoeken ingediend worden voor het realiseren van geregistreerde 
gastouderopvang 

• Beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten die niet onder de traditionele vrije beroepen vallen,  
in beginsel niet binnen de geldende woonbestemming vallen 

• Het niet altijd duidelijk is wat er qua bestemmingsplan wel en niet mag, waardoor inwoners niet 
weten waar ze aan toe zijn en woningbouwcorporaties en commerciële verhuurders een 
terughoudend beleid voeren als het gaat om gastouderopvang 

• Er weliswaar een afwijkingsprocedure mogelijk is, bijvoorbeeld op basis van de ‘Kruimelgevallenlijst’, 
maar dat willekeur daarbij mogelijk op de loer ligt 

Overwegende, dat 

• Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals gastouderopvang, maar ook een kleine nagelstudio, 
beautysalon, het geven van bijlessen e.d. het ondernemerschap in Zoetermeer bevorderen 

• Voor veel inwoners dergelijke beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten een weg zijn uit een 
uitkeringssituatie of een manier om schulden te voorkomen, beter de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen of weer aan het werk te komen 

• Thuiswerken in opkomst is, en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten (mits zij natuurlijk geen 
overlast geven) meer levendigheid in een wijk brengen en recht doen aan de wens om de functies 
van wonen en werken meer met elkaar te kunnen combineren 

Draagt het college op om te onderzoeken, of 

• Vigerende bestemmingsplannen kunnen worden aangepast om de mogelijkheden voor kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten zoals gastouderopvang in woningen te verruimen 

• Er, zoals de gemeente Eijsden-Margraten* heeft gedaan in het kader van gastouderopvang, in 
bestemmingsplannen de bepaling kan worden opgenomen dat gastouderopvang (en wellicht ook 
andere activiteiten) rechtstreeks is toegestaan binnen de woonbestemming 

• Er een ‘generaal pardon’ uitgevaardigd kan worden  voor alle situaties waarin al geregistreerde 
kinderopvang in de vorm van gastouderopvang in de eigen woning van de gastouder aanwezig is 
zonder dat daar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd 

• En hierover voor het Voorjaarsdebat aan de raad te rapporteren 

 

Margot Kraneveldt, PvdA 

* Zie ook: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Eijsden-
Margraten/214599.html 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Eijsden-Margraten/214599.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Eijsden-Margraten/214599.html


 

 

 

Motie: Opbrengst Eneco duurzaam verzilveren (energie maken met energie) 
 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 

 

Constaterende, dat 

• Verkoop van de Zoetermeerse aandelen in Eneco in de begroting van de gemeente leidt 
tot 2 tegengestelde effecten, die vooralsnog door het college budgetneutraal worden 
ingeschat: 

• een eenmalig voordeel in de vorm van een opbrengst (groot bedrag) 
• een jaarlijks nadeel (geen dividenduitkering, kleiner bedrag) 

• De gemeenteraad van Zoetermeer zich onlangs in een intentieverklaring heeft 
uitgesproken vóór verkoop van Eneco aandelen 

• De gemeenteraad van Zoetermeer heeft uitgesproken dat een eventuele opbrengst van 
een aandelenverkoop primair tot resultaat moet hebben dat het jaarlijkse nadeel 
gecompenseerd wordt 

Overwegende, dat 

• De gemeenteraad van Zoetermeer hoge verwachtingen en ambities koestert m.b.t. 
verduurzaming van de stad en onze woonomgeving (zie het programma 'Duurzaam en Groen 
Zoetermeer' vastgesteld op 12 september 2016) 

• De opbrengst van de aandelen in Eneco aangewend zou kunnen worden voor een 
duurzaamheidsfonds waaruit verduurzaming wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld op het 
gebied van energietransitie 

• Verduurzaming vaak samenvalt met (hoge) aanloopkosten en lange terugverdientijden 

Verzoekt het college, om 

• Te verkennen welke mogelijkheden er zijn om (een substantieel deel van de) de 
opbrengst van de eventuele verkoop van aandelen Eneco revolverend in te zetten voor 
de verduurzamingsopgave in de stad Zoetermeer, bijvoorbeeld als (bijdrage in de) 
voorfinanciering van de energietransitie, en welke jaarlijkse opbrengsten daar 
revolverend tegenover zouden kunnen staan 

• De raad in februari 2018 te informeren over de eerste bevindingen, zodat een nieuw 
college de verkregen inzichten medio 2018 kan betrekken in zijn duurzame 
meerjarenambitie voor de stad Zoetermeer en de nieuwe raad deze bevindingen kan 
betrekken bij het definitieve besluit tot het al dan niet verkopen van de aandelen Eneco  
 

Margot Kraneveldt, PvdA 

Klaasjan de Jong, CDA 

Marcel van der Tol, GroenLinks 



 

 

Motie: Pilot ‘Right to Bid’ 

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 

 

Constaterende, dat 

• Het kabinet in overleg met gemeenten een ‘Right to Challenge’-regeling voor burgers en 
lokale verenigingen wil introduceren 

• Dit ten behoeve van overname van uitvoering van collectieve voorzieningen, zoals het 
onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke 
voorzieningen 

• Het kabinet daarnaast met enkele gemeenten wil experimenteren met een recht op 
overname, het zogenoemde ‘Right to Bid’ 

• Buurtbewoners hierbij het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over 
te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten  

Overwegende, dat 

• De Right to Challenge-regeling inwoners en lokale verenigingen de mogelijkheid geeft 
een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in 
hun directe omgeving  

• Voor gemeenten het van belang is dat er méér mogelijkheden worden gecreëerd, die 
inwoners zelf ruimte geven om invloed uit te oefenen op belangrijke maatschappelijke 
opgaven en publieke taken, via nieuwe vormen van democratische instrumenten 
aanvullend op de representatieve democratie 

• Zoetermeer een stad van pioniers en vernieuwers wil zijn en samenspraak hoog in het 
vaandel heeft staan 

• Er in Zoetermeer al succesvolle vormen van verregaande burgerparticipatie zijn, zoals de 
Hof van Seghwaert of de Natuurtuin in Meerzicht 

Draagt het college op om: 

• Actief te participeren in de discussie met de landelijke overheid over een dergelijke 
‘Right to Challenge’-regeling 

• Zoetermeer aan te melden voor het experiment dat de overheid wil aangaan met 
vormen van een ‘Right to Bid’ 
 

Margot Kraneveldt, PvdA    Agnes van Kuijen, D66 
 

Ingeborg ter Laak, CDA    André Bos, CU/SGP 



Motie: Verder strijden tegen eenzaamheid 

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 
 
Constaterende, dat 

• Van de 75- tot 85-jarigen bijna 50% zich eenzaam voelt en van de 85-plussers bijna 60%  
(RIVM, Volksgezondheidenzorg.info) 

• Eenzaamheid van alle leeftijden is ,maar wel meer voorkomt onder de alleroudsten 1  
• 20% van de ouderen geen Kerst en Oud & Nieuw viert en ruim 200.000 ouderen in 

Nederland tijdens de feestdagen geen bezoek krijgen (Interview-NSS)  
• Van de ouderen in een zorginstelling bijna 10.000 ouderen nooit bezoek krijgen 

(Onderzoek Leger des Heils, 2012) 
• In Zoetermeer door het college actief beleid wordt gevoerd tegen eenzaamheid 

 
Overwegende, dat 

• Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan sociale 
activiteiten eenzaamheid en de kans op sociaal isolement vermindert 

• Rotterdam in 2014 een succesvol actieplan is gestart, waarbij onder andere alle 
Rotterdamse ouderen boven de 75 jaar een brief kregen of ze een huisbezoek wilden 

• 8300 Ouderen in Rotterdam (ongeveer 24%) deze behoefte hadden en bij deze 
huisbezoeken de wensen van de ouderen in kaart gebracht zijn en zorgwekkende 
situaties zijn gesignaleerd en opgepakt 

• De eenzaamheid in Rotterdam is gedaald (zie bijgaande link) 
• Zoetermeer het beleid omtrent eenzaamheid hiermee wellicht kan versterken 

 
Verzoekt het college, om 

• Alle ouderen in Zoetermeer boven de 75 een brief te sturen of ze een huisbezoek willen 
• Deze huisbezoeken met (gesubsidieerde) instellingen en vrijwilligers af te leggen en de 

wensen in kaart te brengen en daar vervolg aan te geven 
• Mogelijke kosten te dekken uit het rekeningresultaat over 2017 en de gemeenteraad de 

uitkomsten of stand van zaken terug te koppelen in maart 2018 
 
Chantal walther, PvdA 
 

                                                           
1 Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende 
gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere 
leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit of minder goed fysiek, cognitief en sensorisch functioneren. 

https://nos.nl/artikel/2187541-rotterdamse-aanpak-eenzaamheid-onder-ouderen-neemt-af.html 
 

https://nos.nl/artikel/2187541-rotterdamse-aanpak-eenzaamheid-onder-ouderen-neemt-af.html


 

 
 

Motie: wijkverpleegkundigen 
 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 30 oktober en 6 november 2017, 
 
Constaterende, dat 

• Van ouderen wordt verwacht dat ze langer en tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen; 
• Ouderen daarbij een groter beroep doen op wijkverpleegkundigen 
• Om die reden er de afgelopen jaren extra geld is uitgetrokken om de wijkverpleging echt 

de ogen en oren in de wijken te laten zijn  
• Wijkverpleegkundigen hun werk met hart en ziel doen, maar nu al te weinig tijd en een 

te hoge werkdruk hebben 
 

Overwegende, dat 
• Er in het Regeerakkoord een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging staat 
• De gevolgen van dit voornemen groot zullen zijn en vooral onze kwetsbare inwoners 

zullen treffen 
• Deze bezuiniging vooral in onze wijken voelbaar zal worden, omdat het idee van langer 

in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen hiermee onder druk komt te staan 
• De wijkverpleging een onmisbare schakel is binnen het idee van zorg dichtbij en in de 

buurt 
• De wijkverpleegkundigen zekerheid en waardering verdienen 
• Ouderen, zieken en gehandicapten de zekerheid moeten hebben dat zij thuis goede zorg 

krijgen en op een prettige manier zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen 
blijven wonen 
 

Verzoekt het college, om 
• Voor het Voorjaarsdebat van 2018 in beeld te brengen wat deze bezuiniging gaat 

betekenen voor Zoetermeer en hoe het college denkt deze bezuiniging op te kunnen 
vangen 

 
 
Chantal Walther, PvdA 
 
Agnes van Kuijen, D66 
 
Carla Krullaars, Zó! Zoetermeer 
 
André Bos, CU/SGP 
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