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Voorzitter, 

“Alles van waarde is weerloos”, zegt Lucebert in zijn gedicht ‘De zeer oude zingt’. Een prachtige 
strofe, altijd actueel. Niet alleen in tijden dat het ons slecht gaat, moeten we dat wat kwetsbaar is 
extra beschermen. Juist als het ons weer goed gaat, mogen we niet vergeten dat niet iedereen 
vanzelf mee kan doen, mee kan poraten en mee kan profiteren. 

Als sociaaldemocraten willen we dat iedereen in Zoetermeer in vrijheid kan opgroeien en zichzelf 
kan ontplooien. Met goed onderwijs en de juiste zorg. We willen dat iedereen in een fijn huis kan 
wonen, in een veilige en leefbare wijk waar mensen naar elkaar omkijken. We willen dat iedereen 
fatsoenlijk werk heeft voor een fatsoenlijk loon. Onze natuur en het milieu beschermen we. We 
zijn solidair, we accepteren geen discriminatie en uitsluiting. En ook niet dat mensen in armoede 
leven, zeker als het om kinderen gaat. We willen mensen meer grip en regie geven over hun eigen 
leven en meer zeggenschap over hun leefomgeving. 

De PvdA wil het verschil maken voor mensen. Als dat lukt, zijn dat mooie momenten. Maar als dat 
nog niet lukt, heb je twee keuzes: je stroopt je mouwen op, bent bereid om vuile handen te maken 
en zet alles op alles om ’t fatsoenlijk te krijgen of te houden. Of je blijft aan de kant staan, wijst 
naar anderen en verwijt hen dat ’t allemaal zo slecht is. Met schone, maar lege handen. Daar 
kiezen wij niet voor. 

De PvdA heeft in Zoetermeer altijd verantwoordelijkheid genomen voor het bestuur van de stad. 
Niet alleen als het goed ging, maar ook als het lastig werd. Want alleen roepen langs de zijlijn is 
erg makkelijk, staan voor je beslissingen, ook als niet iedereen het ermee eens is, hoort erbij. De 
PvdA loopt daar nooit voor weg. 

Wij Nederlanders zeggen niet gauw dat we trots zijn op iets, maar de PvdA is trots op dit college 
en op deze coalitie. Wij hebben prima met elkaar en de oppositie samengewerkt, goed beleid 
hebben we voortgezet en op andere punten zijn we nieuwe wegen ingeslagen, of hebben we er 
een tandje bij gezet. We zien veel veranderingen ten positieve in onze stad, waar een nieuw 
college en een nieuwe raad op kunnen voortbouwen: 

De stad is nog steeds financieel stabiel en gezond. We hebben ambities om te groeien, kwalitatief 
en kwantitatief, niet alleen m.b.t. woningen, maar ook m.b.t. onze voorzieningen. We krijgen er 
nieuwe banen bij, we hebben een sociaal en ruimhartig zorg- en armoedebeleid, we boeken 
successen door mensen uit de bijstand te halen en doen veel aan schuldhulpverlening. Er is 
nieuwe bruis in de stad, er zijn meer evenementen, we pakken verwaarloosde plekken aan. Het 
Stadshart en het stadhuis worden prachtig opgeknapt, het laatste zelfs op tijd én binnen budget 



én energiezuinig! Er komt een Dobbepark, het theater is verbouwd en het Stadsmuseum krijgt een 
nieuwe plek. We tonen ambitie mbt duurzaamheid en groen, we doen in het onderwijs veel aan 
voor- en vroegschoolse educatie en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en er 
komen steeds meer bibliotheken op school.  

De PvdA is een vooruitstrevende partij, die altijd kijkt of het beter kan. Als we naar de toekomst 
kijken, zien we mooie uitdagingen op het gebied van een verantwoorde groei van de stad, 
werkgelegenheid, duurzaamheid, OV en fiets. We zien echter ook bedreigingen, zoals de tekorten 
in de jeugdzorg of de bezuiniging op de wijkverpleegkundigen. We hebben te lange wachtlijsten 
voor betaalbare woningen voor jongeren, de doorstroom stokt en ook zijn er nog steeds teveel 
mensen die moeite hebben om rond te komen. 

Er ligt een nieuw regeerakkoord, met veel beleid dat neer gaat dalen bij de gemeenten. De 
gevolgen daarvan voor de budgetten maar vooral voor onze inwoners die het betreft, zijn nog 
ongewis. Daar zullen we het komend jaar mee te maken gaan krijgen en de PvdA hoopt dat daar 
snel uitsluitsel over komt, zodat we daar tijdig op in kunnen spelen. 

De PvdA vindt duurzaamheid van groot belang, willen ook toekomstige generaties wonen in een 
groene en energiezuinige stad. Op ons verzoek is er een actualisatie van het programma 
‘Duurzaam Zoetermeer’ gekomen. Er moet fors geinvesteerd worden in energienotaloze woningen 
en gebouwen. Veel meer en sneler dan nu het geval is. Dat is voor ons echt een topprioriteit en 
daar moeten we dus extra geld voor vrijmaken. De doelstellingen zijn alleen haalbaar als de 
gemeente ook burgers en andere partijen weet mee te krijgen in dit beleid. Daarom stellen we 
samen met het CDA en GroenLinks voor om serieus te onderzoeken op welke wijze we met een 
revolverend fonds onze ambities flink kunnen aanjagen. (MOTIE) 

Duurzaam betekent ook dat we dingen moeten doen die voor de lange termijn houdbaar zijn en 
die mensen duidelijkheid, houvast en dus bestaanszekerheid bieden. Daarbij denkt de PvdA vooral 
aan zorg, werk en inkomen. 

 

Wijkverpleging en eenzaamheid 

Als het bijvoorbeeld gaat om de zorg, wil de Partij van de Arbeid die dicht bij mensen organiseren. 
Met zorgverleners in wijkteams die midden in de samenleving staan en mensen thuis kunnen 
helpen. De wijkverpleegkundige geeft verzorging op maat, kent de cliënten, en neemt een kijkje 
achter de voordeur als er iets niet goed gaat. De zorg wordt alleen maar complexer, het is daarom 
van groot belang de wijkverpleegkundige als ogen en oren in de wijk te behouden en voldoende 
slagkracht te geven. Het nieuwe kabinet wil op de wijkverpleegkunde gaan korten. Wij vinden dat 
geen goede zaak en roepen het college op om bij het kabinet het grote belang van de 



wijkverpleegkundige als onmisbare schakel aan te geven. Daarnaast dienen we een motie in om in 
beeld te brengen wat deze bezuiniging gaat betekenen voor Zoetermeer en hoe het college denkt 
deze bezuiniging op te kunnen vangen. (MOTIE) 

Jules Deelder dichtte ooit: “de omgeving van de mens is zijn medemens”. En dat klopt. Veel 
ouderen in Nederland zijn alleen, en hebben geen sociaal netwerk. Van de 75- tot 85-jarigen voelt 
bijna 50% zich eenzaam. Bij 85-plussers is dat bijna 60%. 20% van de ouderen viert geen Kerst en 
Oud & Nieuw. Van de ouderen in een zorginstelling krijgen er bijna 10.000 nooit bezoek. 
Schokkende cijfers waar we wat de PvdA betreft verder tegen moeten strijden.  

In Zoetermeer wordt door het college actie gevoerd tegen eenzaamheid, daar zijn we blij mee. In 
Rotterdam worden goede resultaten geboekt met huisbezoeken en we hopen dat de wethouder 
haar beleid daarmee nog kan versterken. Daarom dienen we een motie in om aan alle ouderen in 
Zoetermeer boven de 75 jaar een huisbezoek aan te bieden. (MOTIE)  

De PvdA wil dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt, ook zij die een arbeidshandicap 
hebben. Want meedoen op de arbeidsmarkt betekent meedoen in de samenleving. Wij willen 
onze steun uitspreken voor landelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe 
beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen.  

De Participatiewet is nu al bijna drie jaar van kracht, maar er zijn voor deze werknemers landelijk 
nog altijd geen arbeidsvoorwaarden geregeld. Als het gaat om loon, reiskosten, verlof, scholing en 
pensioen geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet thuis. Wij willen dat het college dit 
onderwerp bij de VNG gaat agenderen. Als meerdere colleges dit doen, kunnen vakbonden en 
gemeenten eindelijk in gesprek gaan over nette arbeidsvoorwaarden voor deze groep kwetsbare 
medewerkers. Daartoe dienen wij een motie in. (MOTIE) 

Armoede is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Kinderen van ouders 
met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met leeftijdsgenoten en staan daardoor 
letterlijk buitenspel. De PvdA maakt het college een compliment voor het inkomens- en 
armoedebeleid in onze stad. Dat is echt sociaal en ruimhartig.  

Zeker nu het economisch beter gaat, moeten we allemaal kunnen profiteren van onze welvaart. 
Allereerst moet natuurlijk onze economie goed draaien en moeten er meer banen komen. Maar 
we zullen ook mensen moeten blijven helpen die met grote schulden kampen. Daar doen we 
gelukkig al heel veel aan. De PvdA bepleit daarbij het verder verbeteren van de (toegang tot) 
schuldhulpverlening en het voorkomen van uithuisplaatsingen. De PvdA geef graag de ruimte om 
met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren.  

Als het gaat om meer mensen een kans te geven weer aan de slag te gaan, zijn er in Zoetermeer 
inwoners die een gastouderopvang willen beginnen, om wat bij te verdienen of om weer aan het 



werk te komen. Ons PvdA-Ombudsteam heeft echter diverse casussen behandeld waarbij dit niet 
werd toegestaan in huurwoningen. Gastouderopvang valt meestal niet binnen het geldende 
bestemmingsplan en niet altijd is duidelijk wat er wel en niet mag. Daardoor weten inwoners niet 
waar ze aan toe zijn en geven woningbouwcorporaties en commerciële verhuurders niet altijd 
toestemming. De PvdA wil meer gastouderopvang en andere kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten aan huis mogelijk maken en wil dat het college onderzoekt hoe dat kan. (MOTIE) 

De PvdA is voorvechter van een dienstbare en rechtvaardige gemeente, die concrete, praktische 
initiatieven vanuit inwoners, zeker op buurt- en wijkniveau, ondersteunt. Wij willen mensen meer 
zeggenschap en regie over hun omgeving bieden. Het nieuwe kabinet wil graag een proef doen 
met een ‘Right to Challenge’ en een ’Right to Bid’. Inwoners en lokale verenigingen krijgen de 
mogelijkheid een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van een voorziening in hun 
directe omgeving, zoals het onderhoud van een park of het beheer van een sportveld.  

Bij een ‘Right to Bid’ krijgen buurtbewoners zelfs het eerste recht om maatschappelijke 
voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie zelfstandig voort te zetten. Wij roepen 
het college op om zich voor de proef aan te melden bij het Rijk. Wij dienen hier een motie voor in, 
samen met D66, CAD en CU/SGP (MOTIE) 

Beter en meer onderwijs loont. Niet alleen omdat het aan de basis ligt van ontwikkeling, 
burgerschap en emancipatie, maar ook omdat een diploma je later de grootste kans biedt op een 
goede baan. De Partij van de Arbeid vindt het van groot belang dat onze Zoetermeerse kinderen 
het allerbeste onderwijs krijgen. Daarvoor hebben we goede scholen, betrokken ouders en een 
stadsbestuur nodig dat niet zegt: daar gaan wij niet over, maar dat zegt: dat gaan we samen met 
het onderwijs oppakken! 

Om bij de beste economieën van de wereld te horen, moeten wij de best opgeleide 
beroepsbevolking hebben. De PvdA wil daarom meer mbo- en hbo-opleidingen in Zoetermeer. 
Voor nu hebben we de wens dat we werk maken van studentenwoningen, studentenkamers in de 
stad. Wij vragen het college om te kijken of hier behoefte aan is onder studenten en dienen daar 
een motie voor in. (MOTIE) 

En ook al kregen wij de rest van de raad daar in juni niet in mee, wij zullen blijven strijden voor een 
compleet aanbod aan speciaal onderwijs in Zoetermeer, zodat op termijn geen kind meer de stad 
uit hoeft om thuisnabij onderwijs te krijgen. 
 

Zoals ik twee jaar geleden zei bij de begroting: “we hebben allemaal onze eigen grote en kleine 
wensen, maar niet alles kunnen we in 1 keer bereiken. Dus moeten we prioriteiten stellen en 
keuzes maken”. Dat doen we in onze verkiezingsprogramma’s, en straks weer in een nieuwe 



raadsperiode. Wat in ieder geval zeker is: zonder loyale ambtenaren die onze plannen moeten 
uitvoeren, lukt er niets. Ik wil hen daarom oprecht bedanken voor hun inzet in deze raadsperiode.  

Ik begon zojuist met een citaat van Lucebert. Het gedicht eindigt zo:  
 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
als het hart van de tijd 
als het hart van de tijd 

Zoetermeer kan ervan op aan: Het ‘hart van de tijd’ van de PvdA in Zoetermeer is rood, en het zit 
links! 
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