
 
Nieuwsbrief december 2020 
 

 
Van uw voorzitter 
 
Sinterklaas achter de rug, Kerst en de jaarwisseling in het vooruitzicht  
 
Dit jaar is alles anders maar toch ook weer niet. De feestelijke dagen zijn er nog steeds, alleen vieren we die 
op een andere manier. En dat lukt dan ook weer. Nu het vaccin er aan lijkt te komen, ziet het er naar uit dat in 
de loop van volgend jaar het “normale” maatschappelijke leven weer terug kan keren. We hopen dat we voor 
de verkiezingen al weer de straat op kunnen, maar het blijft onzeker. We hebben een sterk programma en 
een prachtige lijst, daar zal het niet aan liggen. Nu met z’n allen de schouders eronder en een sterke 
campagne voeren, dan moet het lukken om groter te worden!  
Doe mee, met z’n allen zijn we sterker en wordt de PvdA groter.  
 
Ondertussen is onze ALV alweer achter de rug en hebben we al enkele belangrijke stappen gezet op weg naar 
de Gemeenteraadsverkiezing in 2022. In de volgende ALV van 25 maart 2021 zullen we daar nog enkele 
besluiten over nemen. Dan kiezen we ook een nieuwe voorzitter, want de ALV heeft ingestemd met de te 
volgen procedure.  
Ondertussen werkt de fractie keihard door om Zoetermeer socialer en rechtvaardiger te maken. Ook 
daarover is meer te lezen in deze nieuwsbrief. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel.  
We doen op diverse manieren ons best om deze feestdagen een beetje te verlichten.  
 

 
 

 
Wij wensen alle leden van de PvdA Zoetermeer veel leesplezier bij de nieuwsbrief, 

fijne feestdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar! 
 
  



Van het bestuur 
 

Ben jij onze nieuwe afdelingsvoorzitter? 
We zijn op zoek naar een nieuwe afdelingsvoorzitter nu Michael 
Jurriaans heeft aangegeven dat hij in het voorjaar van 2021 stopt. We 
zoeken iemand die de bestuursvergaderingen op plezierige en 
effectieve wijze voorzit en die de signalen vanuit de afdeling omzet in 
acties van het bestuur en/of fractie. We zoeken iemand die de discussie 
binnen de afdeling stimuleert. De voorzitter is zichtbaar en verbindend, 

zowel in het bestuur als met de fractie en daarbuiten. Je kunt je tot 1 januari 2021 aanmelden bij 
solliciteren@pvdazoetermeer.nl. Lees hier de volledige vacature tekst en procedure.  

 

Leergang Lokale Politiek 

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komen eraan en de 
voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen. Daarom zijn wij op zoek 
naar bevlogen mensen die een actieve rol willen spelen in de partij 
en/of in de lokale politiek. Mensen die geboeid zijn door de uitdagingen 
waar Zoetermeer voor staat en die zich positief aangesproken voelen 
door de manier waarop de PvdA zich inzet voor de inwoners van onze 
stad. Deelnemers hoeven niet lid te zijn van de PvdA, maar wel affiniteit 

hebben met progressieve politiek. Deelname is gratis. Wil je meedoen meldt je dan zsm hier aan. Weet 
je iemand die misschien geïnteresseerd is? Stuur dit nieuwsbericht dan door. De sluitingsdatum is 
officieel al voorbij, maar wie spijt heeft dat hij/zij zich nog niet heeft opgegeven kan er misschien nog bij. 

 

Campagne verkiezingen 2021 

In maart 2021 kiezen we de nieuwe Tweede Kamer. De nieuwe 
kandidatenlijst en het nieuwe programma zijn onlangs bekend gemaakt. 
Op 14, 15 en 16 januari is het digitale landelijke congres dat daarover 
beslist. En we gaan natuurlijk weer campagne voeren. In Coronatijd is 
dat best ingewikkeld. De campagne zal vooral digitaal en landelijk gaan, 
maar we willen onze inwoners ook fysiek oproepen om toch vooral op 
de PvdA te gaan stemmen. Daarvoor gaan we flyers rondbrengen, rozen 

uitdelen, mensen bellen etc. Het kernteam (Margot, Susanne, Ramie en Michael) is druk bezig met alle 
voorbereidingen. Op onze website staat de agenda. Heb je nog ideeën of suggesties? Alles is welkom bij 
voorzitter@pvdazoetermeer.nl. Meedoen kan ook natuurlijk (zie hieronder bij vrijwilligersbijeenkomst). 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Naast het raadswerk is de PvdA heel erg goed in campagne voeren. Het 
is ook erg leuk om te doen. We ontmoeten elkaar en nieuwe mensen 
en krijgen er steeds weer energie van. Wat gaan we doen? Leden 
bellen, flyers uitdelen, rozen uitdelen, brievenbussen vullen, 
gesprekken aangaan met inwoners van Zoetermeer. Er zijn 
verschillende opleidingen die we met elkaar als vrijwilligers gaan 

volgen. Hoe spreek je iemand op straat het beste aan? Wat voor verhaal vertel je? Hoe organiseer je 
activiteiten? En alles coronaproof natuurlijk. Op 28 januari organiseren we een bijeenkomst voor alle 
vrijwilligers. Meld je alvast aan via voorzitter@pvdazoetermeer.nl.  

 

Nieuwjaarsborrel & voorbespreking congres 
Op woensdag 6 januari houden we vanaf 20 uur een digitale 
nieuwjaarsborrel. Je zult dit keer zelf voor de hapjes en drankjes 
moeten zorgen. Wij zorgen voor een leuke avond.  
Voor wie wil: we zullen na het informele gedeelte ook het landelijk 
congres met elkaar voorbespreken dat op donderdag 14, vrijdag 15 en 

zaterdag 16 januari gehouden wordt, inclusief moties en amendementen.  
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Van de fractie 
 

PvdA tegen diftar bij afvalbeleid! 
Het college van Zoetermeer wil gedifferentieerde tarieven (Diftar) 
invoeren voor het ophalen van huishoudelijk restafval. Inwoners 
moeten naast een basistarief gaan betalen voor iedere keer dat een 
container met restafval aan de straat wordt gezet of een vuilniszak 
met restafval in een ondergrondse container wordt gegooid. De PvdA 
vindt het ophalen van huishoudelijk afval een kerntaak van de 

gemeente. Diftar hoort daar wat ons betreft niet bij. Lees meer. 

 

Woningen aan de Martin Luther Kinglaan 
De PvdA is voorstander van woningbouw op solitaire plekken in de 
stad. Om het benodigde aantal nieuwe woningen te bouwen die 
ervoor zorgen dat Zoetermeerders van diverse generaties in 
Zoetermeer kunnen blijven wonen, zullen we ook lege plekken in 

bestaande wijken moeten gebruiken. Hoe jammer dat ook vaak is voor omwonenden, die natuurlijk 
liever voor altijd een trapveldje of uitlaatveldje zien dan een appartementencomplex aan de overkant. 
Maar er is ook woningnood, dus wat geef je voorrang? Ook de belangen van toekomstige inwoners van 
onze stad moeten behartigd worden. Want dat zouden zomaar onze eigen kinderen of ouders kunnen 
zijn... Lees meer. 

 

Aardgasvrij Palenstein 
De wijk Palenstein (en daarna Meerzicht en Driemanspolder) gaat van 
het gas af. Dat geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor 
gemeentelijke panden. Het college deed de raad in november een 
voorstel om 1,1 miljoen euro uit de Eneco-gelden te halen om twee 
panden aan een warmte-opslagnet te koppelen. De PvdA had daar 

grote moeite mee. Niet omdat we de verduurzaming niet steunen, dat doen we zeker. Maar je kunt 
iedere duurzaamheids-euro maar één keer uitgeven. Lees meer. 

 

Begrotingsdebat 2021 
Begin november vond het eerste digitale begrotingsdebat plaats. Het 
debat zelf was mede daardoor niet ‘knetterend’ te noemen. Het is 
een beleidsarme begroting vanwege de bezuinigingen voor het sociaal 
domein én corona, maar daarnaast is het digitaal interrumperen een 
stuk minder leuk en moeilijker dan in de raadzaal.  
Gelijkheid, emancipatie en solidariteit. Dat zijn de herkenbare 
uitgangspunten van de PvdA. Het is voor de PvdA daarom 
onacceptabel als de kosten van de coronacrisis eenzijdig terecht 
komen bij de mensen die dat het minst kunnen dragen. Daarom 
weigert de PvdA mee te werken aan bezuinigingen op met name 

werk, wonen en zorg om maar een sluitende begroting te kunnen presenteren. Lees meer. 

 

Regionale woningmarktafspraken 
De PvdA blijft het zeggen in de gemeenteraad: we moeten in 
Zoetermeer naar behoefte bouwen in allerlei segmenten. We moeten 
de wachtlijsten en wachttijden voor een betaalbare woning flink naar 
beneden krijgen. Nu is de wachttijd voor een sociale woning meer dan 
64 maanden. Dat er omliggende gemeenten zijn die achterblijven met 

sociale woningbouw is waar. Maar dat mag geen excuus zijn voor Zoetermeer om dan maar te weinig 
te doen. In 2020 stond er niks aan sociale woningbouw in de planning, maar er zijn wel zo’n 250 
woningen gesloopt, verkocht of geliberaliseerd. En we zagen de afgelopen maanden bij diverse 
bouwplannen dat de sociale woningen achterblijven. Dat baart de PvdA grote zorgen. Lees meer. 
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Terugblik oktober tot en met december 2020 

We keken uit naar de komst van de nieuwe burgemeester op 
donderdag 1 oktober. Door corona liep alles anders. Op maandag 12 
oktober is Michel Bezuijen alsnog beëdigd door Jaap Smit, de 
Commissaris van de Koning. Inmiddels is Burgemeester Bezuijen zo’n 
3 maanden aan de slag. Onze eerste indrukken zijn positief. 

Op maandag zijn onze raads- en commissievergaderingen. Op woensdag komt de fractie altijd ‘bij 
elkaar’, al is dat tegenwoordig in coronatijd digitaal. Maar wat doet de fractie van de PvdA nog meer? 
Lees meer. 

 

Veiligheid in Zoetermeer 
Op verzoek van de rechtse partijen vond op 12 oktober in de raad een 
debat plaats over veiligheid. De PvdA heeft hierbij het volgende 
ingebracht: “Inwoners van Zoetermeer willen zich in hun eigen huis, 
buurt, wijk en stad veilig voelen. Veiligheid kent vele aspecten: het 
gaat behalve over overlast, inbraken, overvallen en drugscriminaliteit 
ook over verkeersveiligheid, discriminatie, huiselijk geweld of 
jihadisme. Ook kleine vormen van criminaliteit hebben een grote 

impact. De PvdA neemt geen enkele vorm van criminaliteit of wangedrag lichtvaardig op, 
stigmatisering naar leeftijd of etnische afkomst moeten we vermijden en altijd dient er gepast worden 
ingegrepen. […]” Lees meer. 

 

Taarten bakken voor ouderen 
Op zaterdag 12 december hebben vrijwilligers van de 
PvdA in Zoetermeer ongeveer 80 bewoners en personeelsleden 
van verpleegtehuis De Boomgaerd in Meerzicht blij gemaakt 
met zelfgebakken taarten. Het bakproject in samenwerking 
met Stichting Present verliep natuurlijk wel anders dan 
normaal: vanwege corona mochten de bakkers helaas niet naar 
binnen om de taarten zelf uit te delen. Lees meer. 

 

Corona 
In Zoetermeer zijn, volgens de cijfers van het RIVM, per 13 december 
in totaal 4922 bevestigde besmettingen en 28 overledenen. Het totaal 
aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten staat op 86.  
In de afgelopen 7 dagen waren er 489 besmettingen, 1 
ziekenhuisopname en 1 inwoner is overleden.  

Het Noodfonds Corona van de gemeente, dat bedoeld is voor huurcompensatie en noodsteun, is nog 
maar deels gebruikt. Van de beschikbare vijf miljoen die de gemeenteraad in de pot stopte, is nu 1,4 
miljoen uitgegeven, meldt wethouder Marc Rosier (financiën). Het betreft drie ton aan verleende 
huurkorting en 1,1 miljoen euro aan incidentele noodsteun. Daarmee is er afgerond nog 3,6 miljoen 
van het noodfonds beschikbaar. Lees meer. 

 

Agenda 
 
1 januari Sluitingsdatum vacature voorzitter 
6 januari Digitale nieuwjaarsborrel, met aansluitend voor de liefhebbers voorbespreking congres 
12 januari Start Leergang PvdA over Gemeentepolitiek (met Den Haag, Leiden en Pijnacker-Nootdorp) 
14 januari Digitaal congres PvdA – bespreking moties en amendementen 
15 januari Digitaal congres PvdA – bespreking moties en amendementen 
16 januari Congres - kieslijst Tweede Kamerverkiezingen vaststellen en speech Lodewijk Asscher 
26 januari Tweede module Leergang PvdA over Gemeentepolitiek 
28 januari Bijeenkomst vrijwilligers over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 
 
Ook in februari en maart staat er nog heel veel op de agenda. Kijk daarvoor op onze website. 
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