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Zorgzaam Zoetermeer

Zorgzaam Zoetermeer: de uitdaging voor de komende jaren
Voor de PvdA is een rechtvaardige Zoetermeerse samenleving er één van eerlijk delen,
(vast) werk, fijn wonen en goede zorg. Een stad die er alles aan doet om een solidaire en
duurzame gemeente te zijn. Zoetermeer is een stad waar kinderen veilig en onbevreesd
opgroeien, en waar je vooruitkomt. Zoetermeer brengt mensen met elkaar in contact.
Iedereen is er welkom en voelt zich gerespecteerd. Dat is de inzet van de PvdA voor de
komende jaren.
De PvdA is een partij die mee wil besturen om er zo voor te zorgen dat iedereen in
Zoetermeer mee kan doen. Hoe sterker de PvdA wordt, des te meer kunnen we van onze
plannen realiseren. We zijn bereid om compromissen te sluiten, maar uiteraard niet tot elke
prijs. Het moet gaan om een collegeprogramma dat de zorg voor de Zoetermeerders
centraal stelt. Hoe wij dit alles willen bereiken, staat in dit verkiezingsprogramma.

Basisprincipes van de PvdA
De basis van het handelen van de PvdA in Zoetermeer zijn onze opvattingen over solidariteit
en duurzaamheid.

Solidariteit
Mensen staan voor de PvdA centraal. De PvdA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet
krijgen om zijn capaciteiten te benutten. Zoetermeer laat niemand in de kou staan. Iedereen
doet mee. Als het tegenzit, helpen we elkaar. De gemeente helpt zelf en/of stimuleert en
ondersteunt anderen om dat te doen.
• De gemeente neemt Zoetermeerders serieus. Als regels een menselijke maat in de
weg zitten, dan staat de mens voorop en is maatwerk het uitgangspunt. De
gemeente stelt de mens centraal in de communicatie, de in- en samenspraak en de
dienstverlening. De gemeente werkt samen met (vrijwilligers)-organisaties en helpt
hen als het nodig is.
• De gemeente houdt in haar beleid rekening met de financiële armslag van de
inwoners; zij mogen door gemeentelijk regels niet in armoede vervallen of in hun
bestaanszekerheid worden aangetast. De gemeente zet extra in op preventie om
armoede te voorkomen.
• De PvdA wil voorkomen dat in gezinnen de armoede over gaat van ouder op kind. In
Zoetermeer doen alle kinderen ongeacht het inkomen van de ouders mee aan sport,
schoolreis, etc. De gemeente bewaakt dit en werkt daarbij nauw samen met de
scholen en clubs in Zoetermeer. In het armoedebeleid is ook aandacht voor
Zoetermeerders die wel een baan of meerdere baantjes hebben, maar moeite
hebben om rond te komen.
• Wachtlijsten voor zorg, re-integratie, hulp in huis etc. mogen in Zoetermeer niet
voorkomen.
• Het minimabeleid is ruimhartig. Bij het vaststellen van de inkomensgrens wil de PvdA
dat 120% van het bijstandsminimum het uitgangspunt is. Als mensen weer werk
krijgen, mogen ze er financieel niet op achteruitgaan.
• Ook voor hogere schulden komt er een aanpak. Het Sociaal Leenfonds mag (hogere)
leningen verstrekken, zodat mensen na een minnelijke schikking hun schulden
makkelijker kunnen aflossen.
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Om meer mensen beter te helpen om uit de schulden te komen, breidt de gemeente
de schuldhulpverlening uit. De gemeente werkt alleen nog samen met
bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. De gemeente zal als
schuldeiser het goede voorbeeld geven.
Toegewezen vluchtelingen en statushouders zijn welkom. De gemeente doet het
maximaal mogelijke om hen te laten deelnemen aan de samenleving. Deze nieuwe
Zoetermeerders starten meteen met het leren van de Nederlandse taal en een bij de
persoon passende opleiding. Alles is erop gericht zo snel mogelijk aan het
(vrijwilligers-)werk te komen.
Zoetermeer zet de stedenband met Jinotega in Nicaragua voort.
Zoetermeer is (in 2018 en verder) koploper-gemeente in de implementatie van het
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Duurzaamheid
De PvdA wil dat Zoetermeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, CO2 –neutraal is. In
2040 is Zoetermeer aardgasvrij. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. De PvdA wil dat de
gemeente een voortrekkersrol vervult en flink in duurzaamheid investeert. Dat gaat niet
alleen om milieu en natuur, maar ook om lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval.
• Binnen de gemeente maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke
energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- en windenergie en herwinbare energie
uit afval. Hergebruik, onder andere van grondstoffen, is vanzelfsprekend. De
gemeente helpt inwoners en bedrijven om energie te besparen en hun huizen te
‘verduurzamen’. De gemeente zelf koopt haar stroom duurzaam in.
• Zoetermeer maakt (afdwingbare) concrete afspraken met andere organisaties ten
aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(-terreinen), (overheids-)
gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. De afspraken en acties worden
vastgelegd en bewaakt
• Om doelen in 2035 te halen, zullen jaarlijks gemiddeld 3.000 woningen
‘verduurzaamd’ (“nul op de meter”) moeten worden. Nieuwe woningen worden niet
meer op aardgas aangesloten. Nieuwe woningen worden niet meer op aardgas
aangesloten. Indien blijkt dat Zoetermeer en partners achterlopen op dit schema,
nemen zij extra maatregelen om de gestelde doelen binnen de collegeperiode toch
te halen.
• De gemeente past regels (o.a. aanbestedingsregels) aan om de
duurzaamheidsdoelen te realiseren. Zo komt er een voorschrift voor het gebruik van
duurzame en herbruikbare materialen bij nieuwbouw. De PvdA wil in wijken de
overgang van gas naar andere vormen van duurzame energie stimuleren.
• Er komt een stimuleringsfonds voor initiatieven van bewoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties op het terrein van duurzaamheid. De gemeente,
woningcorporaties en bijvoorbeeld energiebedrijven leveren daaraan hun financiële
bijdrage. Dit fonds geeft leningen aan inwoners om hun woning te verduurzamen.
Huiseigenaren kunnen tegen een lage rente geld lenen voor duurzame investeringen
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aan de eigen woning. Het fonds is ook bedoeld om in woonblokken of buurten
gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken.
De woonlasten (dus inclusief de energierekening) van de Zoetermeerders mogen
niet stijgen na het duurzamer maken van hun woning.
Zoetermeer verbetert de luchtkwaliteit door inwoners te stimuleren geen gebruik
meer te maken van vervuilers zoals dieselmotoren, haarden en open vuren. De
gemeente treedt bij overlast en overschrijding van de normen op.
Om het draagvlak voor windmolens en andere vormen van duurzame
energiewinning binnen Zoetermeer te vergroten, krijgen energiecoöperaties met
Zoetermeerse deelnemers voorrang bij het plaatsen hiervan op het grondgebied van
onze gemeente. De gemeente stelt uiterlijk eind 2018 twee locaties voor nieuwe
extra windmolens voor. Plaatsing van windmolens gebeurt in nauw overleg met
direct betrokken inwoners.
De gemeente Zoetermeer beschermt de biodiversiteit en probeert de verstening van
tuinen en de openbare ruimte tegen te gaan bijvoorbeeld met acties zoals “een plant
voor een steen”. Bij het onderhoud van de openbare ruimte kiest Zoetermeer voor
natuurlijk, ecologisch bermbeheer en variatie in beplanting van perkjes en
groenstroken. Zoetermeer kapt alleen waar nodig en altijd na overleg met inwoners.
De aandelen van Eneco worden niet verkocht. Op die manier zorgt Zoetermeer
ervoor dat bij dit energiebedrijf duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen voorop blijft staan.

Groeiende werkgelegenheid in Zoetermeer
Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon st aat bij de PvdA voorop. Werk geeft niet alleen
inkomen, maar ook waardering en respect. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed
(vast) werk en een rechtvaardig inkomen, omdat het belangrijk is om jezelf te kunnen
ontplooien en mee te doen in Zoetermeer. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die
langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor hen komt de PvdA altijd op.
Zonder banen echter geen werk, daarom stimuleert de PvdA de werkgelegenheid in
Zoetermeer.
Extra arbeidsplaatsen
• Bedrijven en investeerders zijn in Zoetermeer van harte welkom. Zeker als het
bedrijven in de ICT, zakelijke dienstverlening of toerisme en recreatie zijn. De
gemeente ondersteunt bedrijven actief met snelle procedures. De ondernemer dient
wel duurzaam te opereren.
• De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de grenzen van Zoetermeer. Naast
gemeentelijke inspanningen, zullen extra inspanningen in de regio nodig zijn om
perspectief te bieden op betaald werk. Zoetermeer werkt daaraan mee en zorgt
ervoor dat gemeenten elkaar geen arbeidsplaatsen ‘afsnoepen’.
• Zoetermeer wil de werkgelegenheid in het Stadshart behouden. Daarom investeert
de gemeente samen met de vastgoedeigenaren en ondernemers in de kwaliteit van
het centrumgebied om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied blijft.
• Bij grootschalige projecten werkt de gemeente alleen mee als de investeerder de
kosten van onderzoek en ontwikkeling inclusief de extra kosten van de gemeente
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betaalt. De gemeente schiet dat niet voor. Als het project doorgaat, ontvangt de
investeerder de normale kosten die de gemeente maakt terug.
• Zoetermeer brengt het overschot aan winkelruimte in kaart en maakt het mogelijk
dat deze op andere wijze benut kan worden door bijvoorbeeld kansen te bieden aan
startups. Dit onder andere door het creëren van bedrijfsruimtes met ‘groei-huren’
met daarnaast coaching voor deze nieuwe ondernemers.
• Levendige winkelcentra zijn voor de inwoners en wijken belangrijk. De gemeente
zorgt er samen met de eigenaren en ondernemers voor dat deze levensvatbaar zijn.
De PvdA zet in op een verdere verbetering van de verbinding tussen Stadshart en
Dorpsstraat. Doel is om Dorpsstraat nog levendiger te maken.
• De PvdA ziet toekomst in het nieuwe winkelen. Winkelen combineren met recreëren,
cultuur beleven, uitgaan en ’flaneren‘. Nieuwe (grootschalige) initiatieven die daarop
aansluiten zijn welkom, maar mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en
aantrekkelijkheid van het Stadshart, Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra.
Bestrijding werkloosheid: perspectief bieden
• De PvdA wil met ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente
doorgaan om de economische diversiteit te stimuleren. We intensiveren de
samenwerking met hen en bieden samen nieuwe kansen aan Zoetermeerse
werklozen. Zoetermeer zet het re-integratiebudget vooral voor de meest kwetsbare
groepen in. Er komt hiervoor nog in 2018 een actieplan.
• De gemeente spant zich in om mensen met een arbeidsbeperking of langdurig
werkloos zijn, opnieuw actief te laten worden. In Zoetermeer bouwen we daarvoor
de Sociale Werkvoorziening om tot een volwaardig werkbedrijf. Beschut werk moet
blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan
waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. Zoetermeerders staan niet langer
dan zes maanden op een wachtlijst voor deze voorziening.
• Zoetermeer geeft daarnaast als gemeente zelf het goede voorbeeld en creëert voor
deze groep in elk geval 6% van de arbeidsplaatsen binnen de eigen gemeentelijke
organisatie en gesubsidieerde instellingen. De gemeente vraagt van bedrijven waar
ze zelf rechtstreeks zakenmee doet of subsidieert, dezelfde inspanning. Zoetermeer
blijft waakzaam voor eventuele verdringing van bestaande banen.
• In samenwerking met de detailhandel zet de gemeente een ‘arbeidspool’ op,
waardoor met beperkte risico’s voor werkgevers extra werk kan worden gecreëerd.
• De gemeente doet mee aan experimenten om mensen die al langere tijd onvrijwillig
langs de kant staan te stimuleren om op een andere manier weer in Zoetermeer
actief te worden. De PvdA is voorstander van het experimenteren met vormen van
een basisinkomen of sociale bijstand als alternatief voor het werken met een
verplichte tegenprestatie.
Betaalbaar wonen in Zoetermeer
De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen.
In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Iedere
inwoner in Zoetermeer heeft het recht om betaalbaar te kunnen wonen. Een voor hem of
haar betaalbare huur- of koopwoning moet binnen een aanvaardbare tijd te vinden zijn. De
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wachttijd voor een betaalbare woning moet flink omlaag. De PvdA vindt het belangrijk dat
we bouwen naar behoefte van de eigen inwoners en dat de bouw van sociale woningen voor
starters en jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen topprioriteit is. De
bouwinspanning van Zoetermeer moet daar in eerste instantie op gericht zijn. De PvdA gaat
voor verantwoorde groei en voor kwaliteit boven kwantiteit. We bouwen alleen op plekken
in de stad na samenspraak met omwonenden en met behoud van een groene en leefbare
woonomgeving.
Extra woningen in Zoetermeer
• Er is voor jonge Zoetermeerders en starters op de woningmarkt nog steeds een te
beperkt betaalbaar aanbod van woningen beschikbaar. Wachtlijsten zijn nog steeds
te lang. Het doel is om in 2022 de gemiddelde “echte” zoektijd voor een woonruimte
terug te dringen tot minder dan 1 jaar. Hiervoor is de bouw van minimaal 125 tot
150 goedkope woningen per jaar plus een aantal extra (kleinere)
jongerenappartementen en kamers nodig.
• De PvdA streeft ernaar dat minimaal 32% van de woningvoorraad in 2025 bestaat uit
corporatiewoningen in de sociale huur. Daarvan is 50% in het goedkoopste huursegment
(lager dan € 500 per maand). Minimaal 32% van de nieuwe koopwoningen heeft een prijs tot
maximaal € 180.000. In de woningbouwplanning heeft dit de komende jaren voor de PvdA
de hoogste prioriteit.

• In Zoetermeer zijn er voor ouderen die willen verhuizen naar een andere passende
woning nog te weinig alternatieven (appartementen, patiowoningen, moderne
woon-zorgcomplexen voor ouderen). Daarom wil de PvdA dat hiervoor jaarlijks ten
minste 50 á 75 woningen worden gebouwd. Daarmee komen er ook woningen vrij
om Zoetermeerders in hun eigen stad hun woningcarrière te kunnen laten
vervolgen.
• De PvdA wil dat de gemeente Zoetermeer initiatieven neemt om ouderen langer (en
betaalbaar) in zogenoemde woon-zorgcomplexen zelfstandig te laten wonen om zo
het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis minder groot te laten zijn. Die
complexen worden gecombineerd met andere woon- en wijkvoorzieningen. Voor
2022 zal er minimaal één initiatief op dit punt gerealiseerd zijn.
• Daarnaast wordt elke wijk voorzien van voldoende zorgeenheden voor kortdurend
eerstelijnsverblijf dan wel respijtzorg; voor inwoners die afhankelijk zijn van
medische zorg en niet in hun eigen woning en of het ziekenhuis verzorgd kunnen
worden.
• De statushouders die Zoetermeer krijgt toegewezen, vinden in de regel onderdak in
goedkopere woningen. Om andere woningzoekenden niet langer te laten wachten,
wil de PvdA dat er voor hen extra woningen worden gebouwd. Dat kan in
permanente bouw, maar ook andere semipermanente bouw is mogelijk.
• Een grote kwaliteit van Zoetermeer is de groene woonomgeving en de woning met
tuin. Het is van belang dat die kwaliteit behouden blijft. Het maken van 'ommetjes'
in de wijken moet mogelijk blijven en de Zoetermeerse parken en het groen in de
wijk worden niet bebouwd. Alle nieuwbouwplannen moeten daaraan voldoen.
Hoogbouw wil de PvdA alleen in het centrum van de stad en op specifieke plaatsen
in de stad waar dat goed inpasbaar is, zoals langs de A12.
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• In Zoetermeer is er nog maar beperkte ruimte om te bouwen zonder de kwaliteit van
de woon- en leefomgeving aan te tasten. De PvdA wil de beschikbare ruimte bij
voorrang inzetten voor de opvang van de woningbehoefte van de Zoetermeerse
bevolking, zodat Zoetermeerders als ze dat willen in hun eigen stad kunnen blijven
wonen.
• De beschikbare ruimte binnen de gemeente hoeft van de PvdA niet al de komende
vijftien jaar volledig bebouwd te worden. De gemeente moet ervoor zorgen dat er
ook op langere termijn ruimte is om voor de lokale opvang te kunnen bijbouwen en
de woonkwaliteit van Zoetermeer te behouden.
• De PvdA is alleen bereid extra huizen te bouwen voor bewoners uit de omgeving als
de regio (en het Rijk) mee willen betalen. Het gaat dan om het omzetten van
kantoorpanden in woningbouw of het uitplaatsen van bedrijven van verouderde
bedrijventerreinen zoals Hoorner- of Zoeterhage, om ruimte te maken voor nieuwe
betaalbare woonwijken. Daarbij hoort ook dat kosten voor wegen en openbaar
vervoer door de regio worden betaald.
• Zoetermeer maakt samen met andere gemeenten in de regio harde afspraken over
aantallen te realiseren woningen (sociale huur en koop).
Andere woonpunten
• Zoetermeer kan financiële steun geven aan woningcorporaties, projectontwikkelaars
en andere organisaties als dat nodig is om de Zoetermeerse woningambities
(financiële toegankelijkheid, duurzaamheid) te realiseren. Hierover maken we
bindende afspraken met corporaties.
• Er komt een leegstandsverordening in Zoetermeer om zo de leegstand van kantooren winkelpanden effectief te kunnen bestrijden.
Leefomgeving
• Iedereen moet directe invloed op de eigen buurt en wijk kunnen hebben.
Zoetermeerders krijgen buurtrechten, dat wil zeggen dat zij het recht krijgen om zelf
zaken met betrekking tot de buurt aan te pakken. Elke wijk krijgt een eigen
wijkmanager met voldoende bevoegdheden om dit mogelijk te maken.
• Elke wijk krijgt een eigen budget. Dit budget kan worden ingezet om wijkinitiatieven
te realiseren, maar ook om het onderhoud in de wijk te verbeteren (loszittende
stoeptegels, zwerfvuil, onkruidbestrijding).
Passende gezondheidszorg in Zoetermeer
Goede zorg is een recht voor iedereen. De gemeente vervult daarbij samen met
zorgverleners en verzekeraars een belangrijke rol. In Zoetermeer neemt de gemeente de
regie om ervoor te zorgen dat Zoetermeerders goed worden geholpen. Zorg is geen sluitpost
van de begroting. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor de zorgverleners zoals de
wijkverpleegkundige of thuishulp om met mensen een praatje te maken.
• De gemeente beslist snel op aanvragen voor hulp, voorzieningen en zorg. Wanneer
onduidelijk is wie de hulp en zorg moet bieden en/of financieren, mag dit niet ten
koste gaan van de snelheid waarmee de benodigde hulp en zorg beschikbaar is voor
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de vrager. De gemeente lost dit samen met de verzekeraars en zorgverleners op en
maakt daarover afspraken.
• Er mag in Zoetermeer voor mensen die intensieve zorg nodig hebben geen gat
ontstaan tussen langdurige zorg en de gemeentelijk gefinancierde thuiszorg. In
Zoetermeer wordt iedereen (meteen) geholpen.
• In alle wijken in Zoetermeer is de basis voor de zorg het wijkzorgteam met daarin
ook in elk geval een wijkverpleegkundige die weet wat er in de wijk speelt en de spil
in het team is.
Speciale zorg
• De PvdA wil dat er in elke wijk ambulante GGZ-zorg beschikbaar is. De ambulante
zorg moet voldoende zijn en van goede kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de zorg voor
mensen met verstandelijke beperkingen. In Zoetermeer komt er een voorziening
voor de opvang van daklozen.
• Mantelzorger zijn is geen vrijwilligerswerk, het overkomt je. De gemeente
ondersteunt hen door trainingen en, een goede communicatie met
zorgprofessionals. Zogenoemde respijtzorg is in Zoetermeer goed geregeld. Het
mantelzorgcompliment blijft bestaan.
• Het te eenzijdig sturen op kostenbeheersing kan leiden tot gebrek aan continuïteit
en tot onzekerheid bij de burger. Verplichte aanbestedingen lopen bij voorkeur een
periode van 5 jaar met na 2 jaar een beoordeling of alles volgens plan verloopt. In de
aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het
toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van
cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. De prijs mag niet allesbepalend
zijn.
Andere zorgpunten
• De gemeente vormt zich actief een beeld van de situatie waarin inwoners van boven
de 70 jaar verkeren, door de inzet van de wijkteams en ouderenadviseurs. Wanneer
ouderen hulp nodig hebben en zij geen beroep kunnen doen op familie of sociale
omgeving of voor wie de drempel te hoog is om hulp te vragen, biedt de gemeente
hulp.
• De PvdA zorgt dat bij zorginstellingen altijd ‘de ontmoeting’ centraal staat,
bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te eten, maar ook om dit bij de
inrichting van nieuwe wooncomplexen als uitgangspunt te nemen.
• De zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen, ook financieel. De eigen bijdrage in
de WMO bedraagt pas meer dan € 0 per vier weken voor mensen met een inkomen
dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.
• De PvdA wil dat Zoetermeer koploper-gemeente in Nederland is, als het gaat om de
toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking. De gemeente
dwingt dit waar nodig af. Zoetermeer is in 2018 de meest toegankelijke stad van
Nederland.
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Samen leven in Zoetermeer
Onze gemeente staat dicht bij de mensen en kan veel voor haar inwoners betekenen. Het
gaat daarbij om een goede dienstverlening en het versterken van de betrokkenheid van
inwoners en organisaties bij de beslissingen die een gemeente nu altijd moet maken. De
gemeente moet werken aan veiligheid en ervoor zorgen dat mensen zich kunnen
ontwikkelen en vermaken. Daarbij steunt de gemeente ook op maatschappelijke
organisaties die zowel door professionals als vrijwilligers worden ‘gerund’.
• In onze samenleving draait het steeds meer om informatie. Tegelijk neemt de
digitalisering met sprongen toe. Niet iedereen is in staat hierin mee te komen. De
gemeente biedt de inwoners altijd de mogelijkheid om - zonder extra kosten - te
kiezen tussen digitale of papieren informatie-uitwisseling. Bovendien hecht de PvdA
aan persoonlijk contact. De gemeente richt daarom een servicebalie bij de
wijkposten in waar inwoners onder meer voor digitale dienstverlening terecht
kunnen. Ze worden daar op een veilige manier geholpen.
• De gemeente zorgt ervoor dat haar medewerkers die in contact treden met
inwoners, beschikken over de nodige vaardigheden om goed contact te leggen en te
onderhouden. Dienstverlening staat voorop, niet de regels.
• Zoetermeer zorgt ervoor dat er een voor iedereen betaalbaar zwembad met
buitenbadfunctie in Zoetermeer terugkomt.
• Om gokverslaving tegen te gaan, is er in Zoetermeer geen plaats voor een tweede
gokhal of casino.
Veilig Zoetermeer
Iedereen moet met vertrouwen de deur uit kunnen. Het moet veilig zijn, niet alleen in je
eigen huis en je eigen wijk, maar in de hele stad. Ook in het verkeer en bij het uitgaan staat
veiligheid voorop. In Zoetermeer wordt iedereen gerespecteerd.
• De gemeente stelt samen met buurtbewoners een plan van aanpak op om de
veiligheid in de wijk te vergroten. Daarbij wordt zowel met harde cijfers als met
veiligheidsgevoelens rekening gehouden.
• De PvdA pleit voor meer wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk
die voor verbindingen zorgt. Ook door zichtbaarheid en gebruik van sociale media.
Wij willen dat ook in onze gemeente de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners
wordt gehandhaafd.
• Jihadreizigers, ronselaars en haatzaaiers en extremisten zijn in Zoetermeer niet
welkom. De PvdA wil adequaat optreden tegen jihadisme. Om Zoetermeerders te
beschermen moet de gemeente nauw samenwerken met de inlichtingendiensten en
de islamitische gemeenschappen in Zoetermeer.
• Discriminatie wordt aangepakt. De gemeente zorgt dat meldingen in Zoetermeer
meteen worden onderzocht en actie wordt ondernomen.
Verplaatsen in Zoetermeer: openbaar vervoer en fiets voorop
Zoetermeer is een verkeersveilige en goed toegankelijke stad. Dat moet zo veel mogelijk
behouden blijven. Bij het oplossen van knelpunten zal met technologische ontwikkelingen
rekening worden gehouden. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de verdere
ontwikkeling van de mobiliteit. Daarom wil de PvdA vooral inzetten op meer en beter
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openbaar vervoer in de stad en met de omliggende gemeenten. Ook zal de gemeente het
gebruik van de fiets stimuleren.
• De PvdA geeft aan het verbeteren van het openbaar vervoer in en rond Zoetermeer
een hoge prioriteit. Onderdeel daarvan zijn betere en snellere verbindingen met Den
Haag, Rotterdam, Delft en Leiden, zo mogelijk via een railverbinding. De
storingsgevoeligheid van de Randstadrail moet verminderen. Er komt een
Randstadrailstation in Noordhove aan de Oosterheemlijn.
• De snelle busverbinding met Rotterdam (Zoro-buslijn) heeft Schiedam als
eindstation. Dit wordt op termijn een lightrailverbinding. In onze stad is er op
maximaal 800 meter lopen van iedere woning een bus- of Randstadrailhalte. De
haltes zien er netjes uit en moeten veilig zijn. De haltes zien er netjes uit en moeten
veilig zijn.
• De prijs van de Randstadrail en het openbaar vervoer in Zoetermeer stijgt met niet
meer dan de inflatie. Er komt een apart tarief voor de daluren. Het wordt
gemakkelijker om tijdens de reis kaartjes voor het OV te kopen. 65-plussers met een
Zoetermeerpas kunnen binnen Zoetermeer gratis gebruik maken van het OV.
• We stimuleren het gebruik van de fiets door goede netwerken van fietspaden in en
rond de stad, en veilige, gratis bewaakte stallingen op belangrijke plaatsen in de
stad.
• De gemeente gaat samen met de bezorgdiensten na hoe vervuilende bestelbusjes uit
de woonwijken geweerd kunnen worden en streeft daarbij naar een innovatieve en
milieuvriendelijke oplossing.
• Zoetermeer moet een rollator- en rolstoelvriendelijke en voor iedereen
toegankelijke stad zijn.
• Er komt geen ontsluiting van de A12 via het Westerpark.
• Zoetermeer gaat in samenspraak met omwonenden knelpunten en problematiek
veroorzaakt door het verkeer, zoals rond de Zwaardslootseweg, op een duurzame
wijze oplossen. Dit wordt binnen het beschikbare gemeentelijke verkeersbudget
opgelost.
Cultuur en sport in Zoetermeer
Sport en cultuur zijn voor de Zoetermeerder en Zoetermeer belangrijk. Het inspireert
mensen, brengt mensen samen en zorgt voor levendigheid in de stad. Zoetermeer stimuleert
dat alle mensen kunnen meedoen. De toegang tot culturele en sportieve activiteiten is voor
eenieder betaalbaar.
• Belangrijke culturele pijlers van Zoetermeer zijn o.a. de bibliotheek, het CKC, het
Stadstheater, de Boerderij en het Stadsmuseum. Bij de verdere groei van de stad
neemt de subsidie evenredig toe.
• De PvdA vindt het belangrijk dat deze instellingen goed met elkaar samenwerken.
Het Cultuurfonds zal extra middelen krijgen om gezamenlijke en vernieuwende
initiatieven te ondersteunen. Belangrijk is dat een deel van de plannen vernieuwend
is, gericht is op nieuwe deelnemers of in wijken en buurten van Zoetermeer
plaatsvinden. Het is belangrijk dat er in Zoetermeer een divers aanbod aan
activiteiten, voorstellingen en evenementen is.
• Zoetermeer stelt in jaar 2018 een nieuw beleid voor de beeldende kunst in
Zoetermeer vast. De PvdA wil dat het kunstbeleid in Zoetermeer vanuit één punt
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(regieorganisatie) wordt uitgevoerd en zo mogelijk ook vanuit een Kunsthal wordt
vormgegeven. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Zoetermeerse en regionale
partners. De gemeente stelt hiervoor middelen ter beschikking.
• Culturele organisaties en nieuwe en bestaande kunstenaarsgroepen krijgen in
Zoetermeer de kans om zich verder te ontwikkelen.
• De PvdA wil dat de gemeente besturen van sportverenigingen actief ondersteunt in
het vinden en begeleiden van vrijwilligers en in het samenwerken met andere
verenigingen en het jeugdsportfonds. Er komen in Zoetermeer meer
sportfunctionarissen die verenigingen kunnen ondersteunen. Uitgangspunt is de
vraag naar ondersteuning van de vereniging zelf.
Jeugd in Zoetermeer
De PvdA wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en opgroeien in een veilige en
stimulerende omgeving. De gemeente stimuleert kinderen in Zoetermeer het beste uit
zichzelf te halen. Dit geldt voor thuis, in de buurt en op school. De PvdA vindt goed onderwijs
een recht.
• De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en
beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje
Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor
buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.
• In wijken zijn voor alle leeftijdsgroepen goede en uitdagende (groene)
speelvoorzieningen.
• Bij jeugdzorg moet deskundigheid beschikbaar zijn om tot een goede diagnose,
behandeling, begeleiding en ondersteuning te komen. Het motto is: één gezin, één
plan. Om onnodige verwijzing naar duurdere voorzieningen te voorkomen, kunnen
wijkteams specialisten inschakelen. De PvdA wil dat de gemeente de samenwerking
op het gebied van de jeugd met wijkteams, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg,
huisartsen, (passend) onderwijs, veilig thuis en de gespecialiseerde jeugdzorg goed
en efficiënt regelt.
• In 2022 hebben alle basisscholen in Zoetermeer een bibliotheek op school, waardoor
het lezen en de taalvaardigheid van alle kinderen wordt bevorderd.
• We stimuleren initiatieven zoals de weekend- en zomerscholen en de
Talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
• Ook kinderen met extra ondersteuning hebben recht op een optimale ontwikkeling
en thuisnabij onderwijs. De PvdA wil dat op termijn vrijwel alle mogelijke vormen
van speciaal onderwijs in Zoetermeer aanwezig zijn, zodat alle kinderen in hun eigen
stad naar school kunnen en niet onnodig thuiszitten.
• Zoetermeer stimuleert onderwijsorganisaties om vooral Mbo-opleidingen in de stad
te huisvesten.
• De PvdA wil dat de kinderopvang naadloos aansluit op het basisonderwijs, zodat
kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan. In Zoetermeer wil de PvdA toe
naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Er
is verder een goede aansluiting op het basisonderwijs en de naschoolse opvang.
• Alle peuters krijgen de mogelijkheid om naar een voorschoolse voorziening te gaan.
Het inkomen van de ouders mag hierbij geen belemmering vormen.
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• Het aantal vroegtijdige schoolverlaters (jongeren zonder diploma) moet omlaag. De
scholen vormen met ouders en sociale wijkteams een netwerk ter voorkoming van
“drop-outs”. De gemeente ondersteunt dit.
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