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Voorzitter, inwoners van Zoetermeer, collega’s, 

Onze gewaardeerde collega Sicco Louw is afgelopen zaterdag 

getrouwd, waarvoor ook vanaf deze plek onze felicitaties. Hij zit 

dus nog maar net twee dagen in zijn wittebroodsweken en op een 

roze wolk. 

Voor dit college echter, en mevrouw Frinking van het CDA zei het 

in haar eerste termijn goed, zijn de wittebroodsweken al voorbij. 

En die roze wolk is inmiddels asgrauw. En nu kennen we allemaal 

wel de ‘seven year itch’: dat na gemiddeld zo’n jaar op 7 de 

meeste stellen wel een beetje zijn uitgekeken op elkaar, en dat 

ze dan moeten gaan opletten dat het leven niet een sleur wordt, 

waarbij na de zoveelste ruzie het steeds lastiger wordt om in 

elkaar nog wat positiefs te zien. 

Van een seven year itch heeft deze coalitie geen last: in dit 

verstandshuwelijk jeukt het nú al, zo konden wij vorige week 

merken. ‘Ik bespeur een scheur’, zei mijn collega mevrouw Bout 

gekscherend. En de irritaties waren niet eens onderhuids, maar 

werden openlijk op tafel gegooid. Maar wat wil je, een 

polyamoureuze verbintenis van vijf zo verschillende partijen, dat 

is natuurlijk altijd een lastige zaak. Zeker als het huishoudboekje 

gaten vertoont, een van de partners teveel heeft uitgegeven aan 

de kinderen en iedereen dus op de centjes moet gaan letten. 

Geen leuke hobby’s meer, daar word je niet vrolijk van. 



En dan helpt het in geen enkele relatie als de een de ander 

uitmaakt voor ‘opportunistisch’, ‘onsamenhangend’ en ‘kneuterig’. 

Om vervolgens glashard vol te houden dat je ‘er in zijn 

algemeenheid toch wel achter staat’... Of dat je vindt dat je 

partner te reactief is, niet pro-actief genoeg om de problemen 

te tackelen. Om vervolgens doodleuk te beweren dat je ‘niemand 

iets verwijt’... 

Nu houden wij bij de PvdA natuurlijk best van een beetje stoken 

in dit verstandshuwelijk, dat zult u ons niet kwalijk nemen, maar 

met verbazing hebben wij wel moeten constateren dat dit stel bij 

elkaar ons als bemoeizuchtige rode buurvrouwen niet eens nodig 

heeft om in de problemen te komen. Met zo’n coalitie heb je geen 

oppositie meer nodig, stellen wij vast! 

Maar, alle gekheid op een stokje: nu even serieus... 

Wij constateren na de eerste termijn van het college dat er geen 

speelruimte is. Alle alternatieve voorstellen die met de 

bezuinigingen te maken hebben, worden afgewezen en ontraden. 

Alles is dichtgeregeld. Uiteraard betreuren wij dat zeer.  

Maar, u kent ons: de sociaaldemocratische diesel pruttelt altijd 

door en wij geven nooit op. Dat het college onze tegenbegroting, 

ons alternatieve bezuinigingspakket, niet steunt, dat hadden we 

natuurlijk verwacht. Zo naief zijn we nu ook weer niet... 

Toch hebben wij daarmee wel laten zien dat wij echt serieus naar 

alle voorstellen hebben gekeken, en laten zien wat wíj zouden 

doen, als de PvdÁ aan de knoppen zou zitten, en dat is ons veel 

waard. Maar we kunnen het toch niet laten om nog aan 1 knopje te 

draaien, via een amendement dat ik in deze tweede termijn wil 

indienen.  

 



Wij hebben namelijk bij bezuinigingsmaatregel 19 gezien dat 

daar een bezuiniging van 93.000 euro te behalen valt, als we de 

controle op de aanvragen voor bijzondere bijstand efficiënter 

zouden maken. Daar merken de mensen die een aanvraag doen 

niks van en we bezuinigen ook niet op de voorzieningen zelf. Het 

college zegt zelf letterlijk: “Het steekproefsgewijs toetsen 

heeft geen gevolgen voor de aanvragen, anders dan dat er een 

keer een aanvraag wordt toegekend waar dat strikt niet juist is. 

Maar de toetskosten zijn in veel gevallen groter dan het te 

verstrekken bedrag; dit is een efficiencyslag.”  

 

De PvdA stelt voor dat het bedrag dat met deze efficiencyslag 

bespaard kan worden, binnen hetzelfde begrotingsprogramma 

gebruikt wordt om de bezuiniging op de ZoetermeerPas met 

bijna de helft te verzachten. Het betreft hier dus een 

verschuiving binnen hetzelfde domein, waarmee we de 

maatregelen die de financieel en sociaal kwetsbaren het meest 

treffen, een beetje verlichten. Wij hopen op uw aller steun. 

Zou dat niet toch nog een mooi signaal zijn naar alle inwoners 

van onze stad die op die ZoetermeerPas zijn aangewezen? 

 

Voorzitter, ik wil mijn tweede termijn besluiten met nogmaals 

een woord van dank aan onze ambtenaren. De griffie mag 

daarbij zeker niet ongenoemd blijven, en ook na de eerste 

termijn hebben wij vanuit het ambtelijk apparaat veel 

ondersteuning en informatie gekregen, waardoor wij ook weer 

beter begrijpen wat er allemaal achter deze Perspectiefnota 

schuilgaat. En het werk voor hen is nog niet af, want het 

financiële perspectief geeft helaas geen reden tot optimisme. 

Ik wens daarom, ondanks dat we het vandaag niet over veel 

eens worden, het college en zijn ambtenaren veel succes en 

sterkte. In november spreken we elkaar weer bij de begroting. 


