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Zoetermeer gezinsstad bij uitstek.
Het CDA wil dat de uitstraling van Zoetermeer als ideale 
gezinsstad voor prettig en veilig wonen, werken en recreëren 
verder wordt uitgebouwd en dat Zoetermeer zich daarmee 
profileert.

Participeren betekent meedoen. 
Het CDA wil dat iedereen, gezinnen, jongeren en ouderen, meedoet in 
de samenleving en daar verantwoordelijkheid voor neemt.

Een SOCIALER Zoetermeer

Doelgerichte jeugdzorg. 
Het CDA staat voor ‘jeugdzorg op maat’ in Zoetermeer.

Solide vangnetten.
Het CDA streeft ernaar dat er in Zoetermeer een solide sociaal 
‘vangnet’ blijft voor degenen die dat echt nodig hebben.

Het UITGANGSPUNT
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De Speerpunten
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Een sfeervol stadscentrum.
Het CDA staat voor een gezamenlijke aanpak door bewoners en 
ondernemers om een verbindend en levendig stadscentrum met de 
Dorpsstraat en het Stadshart te bereiken.

Een ECONOMISCH sterker Zoetermeer

Een duurzaam gezond midden- en kleinbedrijf, met 
voldoende banen.
Het CDA wil maatregelen om de werkgelegenheid in het Zoeter-
meerse midden- en kleinbedrijf zo veel mogelijk op peil te houden.

Een groene leefomgeving met kwaliteit.
Het CDA stimuleert burgers en ondernemers om gebruik te 
maken van beschikbare kennis om duurzame energiebesparende 
oplossingen toe te passen, voor een groene leefomgeving met 
kwaliteit.

Oog voor toekomst van onze jongeren. 
Het CDA vindt dat jongeren extra aandacht verdienen, waaronder 
aandacht voor hun leefomgeving, maar ook voor hun eigen 
verantwoordelijkheid.

Doelmatig gebruik van gemeentefinanciën. 
Het CDA wil verder werken aan een gemeentelijke financieel 
beleid dat is gericht op een doelmatiger gebruik van beschikbare 
middelen en geen lastenverhoging voor de inwoners en bedrijven, 
anders dan inflatiecorrectie. 

Een DUURZAMER Zoetermeer
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Ontwikkelen voor meer werkgelegenheid.
Het CDA zet in op de doorontwikkeling van Bleizo, voor de 
werkgelegenheid, voor de leisure, en voor een volwaardig 
vervoersknooppunt
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Onze visie op de samenleving 
staat in een partijtraditie die 
gestoeld is op belangrijke 
waarden, te weten 
rentmeesterschap, spreiding van 
verantwoordelijkheid, publieke 
gerechtigheid en solidariteit. 
Vanuit het Christendemocratisch 
gedachtegoed staat het 
CDA voor een samenleving 
die toekomst biedt voor 
allen (rentmeesterschap), 
ook voor mensen die het 
op eigen kracht niet redden 
(solidariteit). Waar nodig stelt 
de overheid duidelijke kaders, 
die rechtszekerheid bieden en 
voor iedereen gelden (publieke 
gerechtigheid). De overheid 
is er voor de mensen en niet 
andersom. Maar de overheid 
staat bij dit alles niet alleen; 
mensen en hun organisaties 
kunnen heel veel zelf doen 
(gespreide verantwoordelijkheid). 
De overheid investeert 
daarbij in mensen en biedt ze 
perspectief. Naast deze vier 
uitgangspunten komen ook de 
zeven principes van het CDA 
in dit verkiezingsprogramma op 
verschillende plaatsen terug.

Bij het CDA staan de mens en 
de menselijke maat centraal. 
Iedereen doet er toe; niemand 
valt buiten de samenleving. 

Zoetermeer is een stad van 
jongeren, van ouderen, van 
actieve mensen, van kwetsbare 
mensen, van ondernemers, van 
zelfstandigen, van verenigingen, 
van kerken. Voor al deze 
mensen en hun organisaties is 
in onze stad een plek; iedereen 
doet ertoe, voor een sterker 
Zoetermeer! Dit mensbeeld, 
dat uitgaat van een menselijke 
maat, betekent dat het CDA een 
samenleving wil waar mensen 
samen met anderen zoveel 
mogelijk zelf bepalen.

Het CDA wil verbinden vanuit 
het midden. Dat betekent 
dat het CDA mensen in 
onze stad vooruit wil helpen 
door samenwerking met 
maatschappelijke organisaties. 
Onze politieke middenpositie 
staat er borg voor dat wij de 
partij zijn die de samenwerking 
met anderen gemakkelijk voor 
elkaar krijgen. Verder staat 
verbinden voor samenbrengen 
in de brede betekenis. Dat 
kan zijn het verbinden van 
generaties, van buurtbewoners, 
van bestuursorganen en 

Voorwoord

“Iedereen doet ertoe, 
voor een sterker 

Zoetermeer!”
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andere. Daarvoor geeft het 
CDA evenwichtige aandacht 
aan het gehele gemeentelijke 
werkterrein en aan het 
versterken van het zelfdragend 
vermogen van de samenleving. 
Op deze gedachten is ons 
verkiezingsprogramma voor de 
periode 2014-2018 gebouwd.

Criminaliteit, drugs- en 
alcoholverslaving zijn zaken 
die de samenleving aantasten. 
Maar met goede ondersteuning 
helpen we mensen die aan 
de kant staan. Voor gezinnen, 
die hard in hun portemonnee 
worden geraakt zetten we ons 
als gezinspartij extra in. De 
gemeente is wel de overheid die 
het dichtst bij de mensen staat. 
Dit programma willen we dan ook 
vooral samen met de mensen 
in Zoetermeer uitvoeren. De 
mensen eerst en de gemeente 
om dat te regelen wat burgers 
niet zelf of samen kunnen 
oplossen.

In een verkiezingsprogramma 
staan niet alle antwoorden 
op toekomstige situaties. We 
geven in dit programma aan 
wat de belangrijkste concrete 
onderwerpen zijn, waar we extra 
op zullen letten en hoe we erop 
gaan letten. Als CDA staan we 

midden in de samenleving en 
zullen zo constant horen wat 
er leeft in de wijken van onze 
stad. Onze antwoorden zullen 
geïnspireerd zijn juist door onze 
contacten met onze inwoners, 
inspelend op de actuele 
onderwerpen en verbonden aan 
onze uitgangspunten, gespreide 
verantwoordelijkheid, publieke 
gerechtigheid, solidariteit en 
rentmeesterschap.

Dit verkiezingsprogramma is in 
twee delen verdeeld. Voorop 
staan de speerpunten van het 
CDA Zoetermeer voor deze 
verkiezingscampagne. Zij zijn 
opgehangen aan de door de 
algemene ledenvergadering 
van het CDA Zoetermeer 
vastgestelde kernthema’s 
Sociaal, Economie en 
Duurzaam. 

Het tweede deel is het hart 
van het verkiezingsprogramma 
met dezelfde drie herkenbare 
thema’s. Daarin staan 
alle actiepunten van het 
CDA Zoetermeer gespreid 
over de gemeentelijke 
beleidsonderwerpen. De 
speerpunten maken daar ook 
deel van uit en komen daarin 
omkaderd voor.

CDA Zoetermeer
 november 2013 
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Zoetermeer gezinsstad bij uitstek!
Het CDA wil dat de uitstraling van Zoetermeer als ideale gezinsstad 
voor prettig en veilig wonen, werken en recreëren verder wordt 
uitgebouwd en dat Zoetermeer zich daarmee profileert.

Het CDA wil onze uitstraling als gezinsstad verder uitbouwen en 
koesteren, met oog voor de belangen van jongeren, ouderen en 
alleenstaanden. Uit landelijke peilingen komt naar voren dat onze 
inwoners veel waardering hebben voor het wonen, verblijven en 
recreëren. Deze sterke kenmerken willen we actief uitdragen, 
verduurzamen en meer gewicht geven om ook andere kenmerken 
zoals werkgelegenheid en cultuur te versterken. Wij zijn trots op de stad 
Zoetermeer en haar inwoners.

Het UITGANGSPUNT

1
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SOCIALER

Zoetermeer
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Participeren betekent meedoen 
Het CDA wil dat iedereen, gezinnen, jongeren en ouderen, meedoet in de 
samenleving en daar verantwoordelijkheid voor neemt. 

Het CDA vindt het van groot belang dat mensen naar vermogen meedoen in 
de Nederlandse samenleving. Nog altijd is het CDA-adagium ‘Iedereen kan 
iets, dus iedereen doet iets!’ onverminderd geldig. Werk, betaald werk dan 
wel vrijwilligerswerk, is een belangrijk fundament onder een samenleving, 
maar het belang van meedoen reikt voor het CDA veel verder. Wij roepen 
mensen op om hun talenten in te zetten voor zichzelf en de samenleving. 
Mensen mogen ook op die inzet worden aangesproken. Mensen met een 
beperking moeten eveneens zo veel mogelijk meedoen in de samenleving 
en daartoe in staat gesteld worden. De samenleving maken we samen! 

Solide vangnetten 
Het CDA streeft er naar dat er in Zoetermeer een solide sociaal ‘vangnet’ 
blijft voor degenen die dat echt nodig hebben.

Door de verandering van wetgeving komt er een versobering op het 
gebied van de zorgwetgeving. Dat moet worden opgevangen door 
zelfredzaamheid. Een goede samenwerking in de persoonlijke omgeving 
van de zorgvrager is daarom belangrijk. De rol van de gemeente is, naast 
preventie, blijven zorgen voor de juiste ondersteuning. Als dat alles niet lukt 
regelt de gemeente een vangnet voor die mensen aan wie de omgeving 
onvoldoende zorg kan of wil verlenen.

2

3

4 Doelgerichte jeugdzorg  
Het CDA staat voor ‘jeugdzorg op maat’ in Zoetermeer.

De jeugdzorg in Zoetermeer krijgt een zodanige organisatie dat iedere 
jeugdige die dat nodig heeft snel goede zorg kan krijgen. Uitgangspunt is 
de verantwoordelijkheid van de ouders bij de opvoeding. Daarbij kunnen 
professionals een waardevolle steun in de rug zijn. De instanties voor 
lichte jeugdzorg werken al een tijd samen in het Centrum voor jeugd 
en gezin (CJG) ‘Meerpunt’. Het CDA vindt ‘één gezin, één plan, één 
aanspreekpunt’ een goede benadering ook voor de zware jeugdzorg.
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Kort in de bijstand 
Het CDA bepleit een actief gemeentelijk beleid voor een zo kort mogelijke 
verblijfsduur in de bijstand.

5
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7
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Omzien naar elkaar 
Het CDA werkt er aan om Zoetermeerse inwoners die ongewenst eenzaam 
zijn actief te helpen om weer mee te doen in de samenleving.

Meer dan 30% van de Nederlanders voelt zich gedurende kortere of langere 
tijd ongewenst eenzaam. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren. 
Mensen die zich eenzaam voelen vragen vaak niet actief om hulp aan 
buren of familie. Ook komt het voor dat iemands omgeving geen hulp kan 
bieden. Het CDA vindt dat maatschappelijke organisaties dan een helpende 
hand moeten bieden. De gemeente kan hierbij ondersteunen door de 
signalerende aanpak nog meer te stimuleren, met een belangrijke rol voor 
wijkverpleegkundigen.

Voldoende ‘levensloopbestendige’ woningen 
Het CDA wil voldoende ‘levensloopbestendige’ woningen in Zoetermeer, 
zodat mensen niet vanwege ouderdom hoeven te verhuizen.

Het CDA wil dat de komende jaren, vooral bij nieuwbouwprojecten 
en met name voor ouderen, voldoende ‘levensloopbestendige’ 
woningen worden gerealiseerd. Dat zijn woningen waarin ouderen, 
ook bij toenemende ouderdom, en de vaak daarmee gepaard gaande 
beperkingen, goed zelfstandig kunnen blijven wonen, zonder grootschalige 
woningaanpassingen.

Voldoende woonservicezones voor ouderen 
Het CDA wil voldoende woonservicezones voor ouderen in Zoetermeer, 
zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het CDA wil voldoende woonservicezones voor ouderen in Zoetermeer. 
Woonservicezones zijn plaatsen of gebieden waar ouderen en andere 
kwetsbare groepen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door goed 
toegankelijke woningen en woonomgeving en doordat er specifieke zorg- en 
welzijnsvoorzieningen zijn. Ook de woningcorporaties en zorgaanbieders 
hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming daarvan.

Socialer Zoetermeer
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Actief in de bijstand   
Het CDA steunt de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in de 
samenleving.

Mede door de invoering van de Participatiewet ontstaat een grotere druk 
om ook uitkeringsgerechtigden mee te laten doen in de samenleving. 
Het CDA vindt dat ook de zorgverlening zich leent voor inschakeling van 
uitkeringsgerechtigden. De gemeente geeft aan met welke afspraken zij 
daarin aan de slag kunnen. Het is aan de gemeente om vast te stellen op 
welke manier een uitkering zo snel mogelijk overbodig wordt.

Met nazorg langer uit de bijstand
Het CDA streeft naar meer nazorgactiviteiten na een periode in de bijstand.

Het CDA vindt dat de achtergronden die hebben geleid tot een 
bijstandsaanvraag meer aandacht verdienen. Daarmee krijgt de gemeente 
een beter zicht of de aanvrager zelfstandig verder kan na de beëindiging van 
de hulp. De gemeente kan dan (laten) beoordelen of meer andersoortige 
ondersteuning nodig is. Het doel is te voorkomen dat de burger later weer 
een beroep op de bijstand moet doen.
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Snel hulp bij schulden  
Het CDA dringt aan op een meer proactieve aanpak van de 
schuldhulpverlening.

Het CDA vindt dat hoe eerder een burger met schulden zich meldt, des 
te effectiever de schuldhulpverlening kan plaatsvinden. Dat vraagt om 
een effectief netwerk van de gemeente met organisaties die signalen 
van dreigende schulden opvangen. Voor de hand liggende organisaties 
zijn kerken, voedselbanken, woningcorporaties en energiebedrijven. 
Extra voordeel is dat ook de gemeente zelf minder kosten heeft als een 
hulpverleningstraject eerder start.

11

Gebruik maken van de bijstand is voor het CDA in alle omstandigheden 
een vorm van tijdelijke ondersteuning. Bij de toekenning van bijstand is 
de voorwaarde dat de aanvrager meewerkt aan controles. Vooraf krijgt 
de aanvrager het bericht dat niet meewerken direct leidt tot opschorting 
van de bijstand. Het doel is ook dat onze gemeente het uitkeringenbeleid 
efficiënt kan uitvoeren en de kosten tot een minimum beperkt worden. 
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Sportvereniging als basis  
Het CDA streeft naar beter functionerende sportverenigingen in onze stad.

Het CDA beschouwt goed functionerende sportverenigingen met 
voldoende bestaanszekerheid als een basisvoorwaarde voor een goed 
sportklimaat. Daarom wil het CDA de kennismaking van jongeren met de 
sportverenigingen stevig uitbouwen. Ook een behoefte-inventarisatie onder 
jongeren geeft de gemeente houvast bij het ontwikkelen van stimulerende 
activiteiten voor een breed sportaanbod. Sportverenigingen waarbinnen 
topsport wordt beoefend, krijgen de nodige ondersteuning, zoals de juiste 
trainingsfaciliteiten.

Preventie van risico’s bij jongeren   
Het CDA geeft voorrang aan een preventieve aanpak van overgewicht en 
alcohol- en drugsgebruik bij jongeren.

Actieve sportdeelname met veel beweging is gezond voor jongeren en 
gaat overgewicht tegen. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap van 
sportverenigingen en kijkt samen met de verenigingen naar mogelijkheden 
om jongeren actief te houden. Daarnaast bevordert deelname aan 
sportactiviteiten teamgeest en het zich leren inzetten voor anderen. Ook de 
sportdeelname tijdens de naschoolse opvang ziet het CDA als een nuttige 
uitwerking. Een permanente campagne vergroot de geloofwaardigheid van 
de aanpak. Die campagne dient gelijk op te lopen met de aanpak van de 
alcohol- en drugsgebruik.

Socialer Zoetermeer
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Steun voor mantelzorgers   
Het CDA wil continue steun voor mantelzorgers die dat nodig hebben.

De samenleving doet in toenemende mate een beroep op mantelzorgers. 
Die worden daardoor steeds meer belast. Ondersteuning van mantelzorgers 
door emotionele en praktische hulp is van groot belang, zoals ‘een 
luisterend oor’, adviezen en respijtzorg. De gemeente kan die hulp mogelijk 
maken.
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Misbruik harder aanpakken 
Onze maatschappelijke voorzieningen en sociale uitkeringen zijn momenteel 
hard nodig, terwijl de middelen beperkt zijn.

Zolang (de gevolgen van) de financiële en economische crisis nog niet 
voorbij zijn, moeten we extra zorgvuldig omgaan met de maatschappelijke 
voorzieningen en de sociale uitkeringen. Enerzijds zijn die harder nodig 
dan ooit en anderzijds zijn de middelen beperkter. Misbruik van die 
maatschappelijke voorzieningen en sociale uitkeringen en ‘profiteurs’ 
daarvan moeten daarom direct en hard aangepakt worden! Dubbele 
uitkeringen zijn onbespreekbaar.

Gezinnen met kinderen beter helpen
Het CDA is de gezinspartij bij uitstek, voor gezin en familie zet het CDA 
zich extra in.

Het CDA is een gezinspartij. Daar leggen we de nadruk op, omdat in 
gezinnen de toekomst van Nederland opgroeit. Betrokken zijn bij de 
samenleving begint in de eigen omgeving, binnen de familie en het gezin. 
Het gezin moet een plek zijn van zorg en geborgenheid. Daar worden 
waarden en normen overgedragen. Daar wordt hen respect voor elkaar 
bijgebracht. Ondanks allerlei tegemoetkomingen hebben gezinnen met 
kinderen meer kosten en worden ze momenteel hard in de portemonnee 
geraakt. Ook daarom zet het CDA zich extra in voor gezin en familie!

Ook aandacht voor de zwakkeren bij de
grote decentralisaties 
Het CDA vindt dat de zwakkeren in de samenleving extra aandacht 
verdienen binnen het sociale domein.

Het Rijk hevelt steeds meer taken en verantwoordelijkheden over naar 
gemeenten. Binnen het sociale domein vinden in dat kader momenteel 
drie grote decentralisaties plaats. De gemeente krijgt nieuwe taken: de 
dagbehandeling voor mensen met een langdurige zorgvraag; de transitie 
van de jeugdzorg en de hulp bij het zoeken naar werk voor mensen met 
een bijstandsuitkering of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dat biedt 
kansen omdat de gemeente kan aansluiten bij de wensen van haar eigen 
inwoners. Als het bijbehorende geld echter onvoldoende is, wil het CDA 
gewaarborgd zien dat degenen die dat het meeste nodig hebben, voldoende 
ondersteuning krijgen.

15
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Een 
ECONOMISCH

sterker
Zoetermeer

Een duurzaam gezond midden- en kleinbedrijf, met 
voldoende banen  
Het CDA wil maatregelen om de werkgelegenheid in het Zoetermeerse 
midden- en kleinbedrijf zo veel mogelijk op peil te houden.

Vooral het succes van de kleinere detailhandel is bepalend voor de 
aantrekkingskracht van de winkelcentra in onze stad. Het CDA wil dat 
de gemeente nieuwe ondernemers meer gaat ondersteunen door voor 
nog minder regeldruk te gaan zorgen. Kleine ondernemers, zoals in de 
Dorpsstraat, genieten voorrang bij ondersteunende maatregelen. Oneerlijke 
concurrentie moet worden tegengegaan.

Een sfeervol stadscentrum   
Het CDA staat voor een gezamenlijke aanpak door bewoners en 
ondernemers om een verbindend en levendig stadscentrum met de 
Dorpsstraat en het Stadshart te bereiken.

Het CDA vindt het belangrijk dat onze stad een aantrekkelijk centrum heeft; 
voor gezinnen, jongeren en ouderen, en dat de economie in Zoetermeer blijft 
draaien. Winkels zijn daarin een belangrijk onderdeel. Behalve economisch 
is vooral de Dorpsstraat van cultureel-historische waarde. Daarmee is 
de Dorpsstraat voor ons allen van belang. Alleen van een gezamenlijke 
innovatieve aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert, verwacht het CDA 
een aansprekend resultaat.

Ontwikkelen voor meer werkgelegenheid  
Het CDA zet in op de doorontwikkeling van Bleizo, voor de werkgelegenheid, 
voor de leisure, en voor een volwaardig vervoersknooppunt.

Bleizo is een strategische schakel voor de verdere ontwikkeling van onze 
stad en voor de positionering van Zoetermeer in de regio. Bleizo kan 
toegevoegde waarde bieden aan Zoetermeer. Vooral voor ontwikkelingen, 
die in het bestaande stedelijk gebied lastig tot stand komen, is dit gebied 
een uitkomst. Belangrijk is wel dat er realistische plannen komen, die 
uitvoerbaar zijn. Beter een kleinere omvang die daadwerkelijk gerealiseerd 
wordt, dan een grotere omvang die een illusie blijkt te zijn. Detailhandel dient 
primair in het Stadshart, de Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra gevestigd te 
blijven. Verder moet bij de komst van een NS-station Bleizo het NS-station 
Zoetermeer-Oost behouden blijven.

18
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Door met maatschappelijke stages  
Het CDA wil dat de maatschappelijke stages in stand blijven.

Het belang van maatschappelijke stages voor jongeren is om kennis te 
maken met vrijwilligerswerk en andere facetten van de maatschappij te 
ervaren. De verplichting en de financiering door de rijksoverheid van de 
maatschappelijke stages is weg. Het CDA wil dat de gemeente bevordert 
dat de maatschappelijke stages in Zoetermeer meerjarig worden voortgezet 
met medewerking van de bedrijven in de stad.

Van onderwijs naar werk 
Het CDA wil dat de aansluiting tussen het Zoetermeerse onderwijs en de 
arbeidsmarkt verder verbetert.

Er is een betere afstemming nodig tussen vraag en aanbod op de 
Zoetermeerse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld passende stageplaatsen 
voor jongeren. De gemeente kan zich inzetten om die samenspraak te 
bevorderen, waarbij de Sociaal-Economische Agenda (SEA) een nuttig 
platform is. Het gaat dan vooral om een faciliterende rol van de gemeente. 
Het doel is dat Zoetermeerse onderwijsprogramma’s zo goed mogelijk 
inspelen op de behoefte van vooral de Zoetermeerse bedrijven. Het CDA 
wil dat de gemeente opleiding- en re-integratietrajecten beter afstemt met 
ondernemersverenigingen en zelfstandigen zonder personeel.

Werk zoeken met startkwalificatie  
Het CDA wil de jeugdwerkloosheid actief aanpakken met tijdige om- en 
bijscholing van jongeren.

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft prioriteit bij het CDA. Om jongeren 
uit een uitkering te houden zijn maatwerkscholing en -training of andere 
mogelijkheden nodig. Vooral in de technische beroepen liggen kansen. 
Het CDA wil dat de gemeente goede afspraken maakt met regionale 
opleidingscentra voor jongeren die de entreetoets in het MBO niet halen. 
Ook de samenwerking in het Zoetermeerse Ondernemershuis Ter Zake 
blijft gericht op jongeren aan het werk.

Economisch ZoetermeerEconomisch Zoetermeer

21

22

23



19

Onderwijs dichtbij  
Het CDA geeft prioriteit aan onderwijs dicht bij huis.

Onderwijs dicht bij huis houdt voor het CDA onder andere in dat 
in elke wijk ten minste een basisschool van levensbeschouwelijke 
signatuur aanwezig is. Verder wil het CDA deze schoolgebouwen een 
brede functie in de wijk geven als ontmoetingsplek in de avonduren 
en de weekeinden. Op HBO-niveau is een uitbreiding van technische 
opleidingen in onze stad wenselijk. Juist in die sector zijn er kansen om 
jongeren langer in de stad en aan het werk te houden.

Nieuwe schooltijden   
Het CDA bepleit ruimte voor nieuwe schooltijden voor kinderen.

Ouders hebben vaak moeite om school en werk te combineren. 
Dit heeft een weerslag op die gezinnen. In hoeverre Het Nieuwe 
Werken van invloed is op dit probleem is nog de vraag. Het CDA wil 
dat de gemeente ruimte voor nieuwe schooltijden creëert, waarbij 
dagprogramma’s ontstaan voor kinderen. Per wijk zouden de 
schooltijden kunnen variëren. In brede scholen ligt het accent op meer 
effectieve onderwijstijd voor jonge kinderen met een (taal)achterstand. 
Een goede overdracht vanuit de peuterspeelzalen of kinderopvang 
vergroot de slaagkans van dit actiepunt.

Bereikbaarheid verzekerd  
Het CDA hecht er aan dat de bereikbaarheid van veelbezochte 
bovenlokale voorzieningen in de stad met het openbaar vervoer en 
voor het (vracht)autoverkeer is verzekerd.

Veel voorzieningen met een bovenlokale functie zijn voor hun 
continuïteit afhankelijk van bezoekers van buiten de stad en van een 
tijdige bevoorrading, De verbindingen naar Den Haag, Gouda en 
Utrecht zijn redelijk op orde. De kwaliteit hiervan moet wel voldoende 
zijn geborgd. De komende vier jaar is meer aandacht nodig voor 
de verbetering van de bereikbaarheid vanuit Leiden, Rotterdam en 
Amsterdam. Regionale samenwerking is geboden.
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Leefbare wijken  
Het CDA wil dat de wijkbewoners voor hun dagelijkse voorzieningen zo veel 
mogelijk terecht kunnen in hun eigen wijkwinkelcentrum.

Veel wijkbewoners, zowel gezinnen, jongeren als ouderen, ervaren de 
geconcentreerde nabijheid van winkels, openbaar vervoer, gemeentelijke 
wijkpost en zorgvoorzieningen als een kwaliteit van onze stad. Het 
CDA kiest voor de menselijke maat bij het verder stimuleren van het 
voorzieningenniveau. Zo nodig dient de gemeente aan te sturen op meer 
diversiteit in de wijkwinkelcentra. Het Stadshart en de wijkwinkelcentra 
moeten aanvullend zijn op elkaar.

Een herkenbare stad  
Het CDA wil dat Zoetermeer zich herkenbaar profileert in de A12-corridor.

Zoetermeer draagt momenteel geen eenduidig profiel uit. Het profiel 
waarmee Zoetermeer zich echt kan onderscheiden is die van ideale 
woonstad, voor met name gezinnen, maar ook voor jongeren en ouderen. 
Het CDA vindt dat Zoetermeer zich met dat profiel moet presenteren, 
bijvoorbeeld langs de A12-corridor met behulp van een passende 
‘aankleding’ van daar gevestigde grote bedrijven, de Mandelabrug en 
Balijbrug en hoge woonflats die op enige afstand zichtbaar zijn.

Houd het geld in de stad 
Het CDA bepleit een aanpak waarbij Zoetermeerse bedrijven veel vaker in 
aanmerking komen voor opdrachten van de gemeente.

De werkloosheid in onze stad groeit snel. Een deel van de uitkeringen komt 
ten laste van de gemeentelijke begroting. Opdrachten van de gemeente 
zouden – binnen de wettelijke kaders – zo veel mogelijk moeten gaan naar 
bedrijven die veel Zoetermeerse inwoners in dienst hebben. Het CDA wil dat 
hiervoor met een vernieuwende aanpak komen.

Lokale lasten alleen verhogen met inflatiecorrectie
Het CDA wil geen verdere lastenverzwaring en de lasten kostendekkend 
houden.

Het CDA wil de inwoners en bedrijven in Zoetermeer niet zwaarder financieel 
belasten dan nu al het geval is. Door bezuinigingsmaatregelen van het Rijk 
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worden burgers en bedrijven al zwaar getroffen. De bezuinigingen van het 
Rijk worden zo voor een deel op hen afgewenteld. Daarom geen verdere 
verhoging van de lokale lasten! De OZB-tarieven en de afvalstoffenheffing 
mogen niet méér stijgen dan de inflatie en voor de overige tarieven wordt 
gestreefd naar een kostendekkend niveau.

Parkeertarieven op huidig niveau houden
Het CDA wil de huidige parkeertarieven behouden als `unique selling point`.

Ook het betalen voor het parkeren van een auto in het openbare gebied 
maakt deel uit van de lokale lasten die Zoetermeerse inwoners en bedrijven 
ondervinden. Het CDA wil niet dat de tarieven voor het betaald parkeren 
in Zoetermeer stijgen. Verder wil het CDA dat er een beperkt betaald-
parkeerbeleid in het stadscentrum blijft (enkele uren gratis parkeren, daarna 
betalen).

Centrum-Oost moet een functionele uitbreiding van het 
Stadshart zijn  
Het CDA wil dat Centrum-Oost een aanvulling is van centrumfuncties die in 
het huidige stadscentrum ondervertegenwoordigd zijn.

Het Stadshart heeft een ruim aanbod aan winkel-, woon- en kantoorruimtes. 
Er zijn echter ook aspecten die, gezien de omvang van Zoetermeer, 
in het stadscentrum ontbreken of niet voldoende vertegenwoordigd 
zijn, zoals uitgaansgelegenheden, ‘kroegjes’ en andere horeca en 
jongerenhuisvesting. Het CDA wil dat juist daarin voorzien wordt door de 
bouw van Centrum-Oost (‘Cadenza’).

Meer respect voor de zondagsrust 
Het CDA wil dat de zondagopenstelling van de winkels beter aansluit bij de 
behoefte aan zondagrust.

Het CDA blijft ongelukkig met de afloop van de lokale politieke discussie 
over de zondagopenstelling van de winkels in onze stad. De zondagrust 
komt steeds meer in het gedrang nu winkels al elke zondag, met name op 
zondagochtend, open kunnen zijn. Bovendien legt dit een oneerlijke druk 
op winkeliers die wel de zondagsrust willen eerbiedigen. Zodra sprake is 
van nieuwe argumenten en/of gewijzigde omstandigheden betreffende 
dit onderwerp zal het CDA een verzoek indienen, bij voorkeur samen met 
andere partijen, om dit onderwerp wederom te bespreken, waarbij de inzet 
is om de zondagsrust in Zoetermeer zo veel mogelijk te respecteren.
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Een groene leefomgeving met kwaliteit 
Het CDA stimuleert burgers en ondernemers om gebruik te maken van 
beschikbare kennis om duurzame energiebesparende oplossingen toe te 
passen, voor een groene leefomgeving met kwaliteit.

Het CDA wil dat de Zoetermeerse inwoners, zowel gezinnen, jongeren 
als ouderen, gestimuleerd blijven worden om duurzame oplossingen 
voor minder energieverbruik uit te voeren. Soms hebben mensen maar 
een klein zetje nodig om de uitvoering in gang te zetten. Een voorbeeld 
is de ‘energiesafari’, die het warmteverlies van huizen en gebouwen met 
infraroodcamera’s zichtbaar maakt. Vele kleine zetjes kunnen binnen
Zoetermeer tot een substantieel resultaat leiden.

Oog voor toekomst van onze jongeren 
Het CDA vindt dat jongeren extra aandacht verdienen, waaronder 
aandacht voor hun leefomgeving, maar ook voor hun eigen 
verantwoordelijkheid.

Het CDA wil dat alle kinderen veilig en gezond opgroeien. Niet alleen 
omdat kinderen daar recht op hebben, maar ook omdat zij de toekomst 
zijn. Rekening houden met de generaties die na ons komen betekent dat 
we nú óók voor de toekomst moeten zorgen. Voor de toekomst van onze 
kinderen, maar ook voor de toekomst van hun ouders en grootouders! 
Dat betekent het bevorderen van duurzame economische groei, 
versterken van de werkgelegenheid en behoud van solide financieel 
beleid. Het is niet acceptabel om rekeningen door te schuiven naar 
toekomstige generaties.
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Doelmatig gebruik van gemeentefinanciën 
Het CDA wil verder werken aan een gemeentelijke financieel beleid 
dat is gericht op een doelmatiger gebruik van beschikbare middelen 
en geen lastenverhoging voor de inwoners en bedrijven, anders dan 
inflatiecorrectie.

Gemeentelijke maatregelen en voorzieningen kosten geld. De 
bekostiging ervan wordt opgebracht door de belastingbetaler. Het 
overgrote deel van de inkomsten ontvangen gemeenten van de 
rijksoverheid. Slechts een gering deel van de inkomsten bestaat uit 
lokale belastingen en heffingen. 
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Het CDA wil een gemeentelijke financieel beleid dat is gericht op een 
duurzaam begrotingsevenwicht en ziet toe op een efficiënt gebruik van 
de schaarse middelen. Zij zal in discussies over de verdeling van de 
gemeentefondsgelden inzetten op anders dan nu het geval is – een 
evenredige verdeling per gemeente.

Toegankelijkheid duurzaam regelen
Het CDA dringt er op aan de toegankelijkheid van gebouwen en de 
openbare ruimte voor alle gebruikers afdoende te regelen.

Nog steeds ervaren mensen met een beperking problemen, in plaats van 
een laagdrempelige toegang tot gebouwen en doorgang in de openbare 
ruimte. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen. Het CDA vraagt om een 
hoger ambitieniveau bij de handhaving en het toezicht. Vooral tijdens 
de uitvoering van werkzaamheden door aannemers in de openbare 
ruimte is zorgvuldig toezicht in samenspraak met belangenorganisaties 
geboden.

Behoud het groen in de wijk  
Het CDA streeft naar behoud van een goede balans tussen bebouwing 
en natuur.

Het CDA weet dat Zoetermeerse inwoners tevreden zijn over het 
groen in de wijken. Het CDA wil het groene karakter van Zoetermeer 
behouden. Ruimte voor bouwen kan op gespannen voet staan met 
ambities betreffende groen en economie. Vooral bij het (her)ontwikkelen 
van binnenstedelijke locaties komt deze spanning vaak aan de orde. 
Deze ambitie vraagt om een betere waardering van het groen, inclusief 
bomen, in termen van de kwaliteit van de leefomgeving.

Een beter leefmilieu 
Het CDA wil dat Zoetermeer in de landelijke benchmarks een 
podiumplaats inneemt.

Het CDA wil het imago van Zoetermeer verder verbeteren. Met het 
programma ‘Duurzaam Zoetermeer’ zijn we op de goede weg. De 
volgende stap is om ons leefmilieu als visitekaartje voor (mogelijke) 
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De duurzame gemeente  
Het CDA wil dat Zoetermeer een voorbeeldrol heeft als duurzame 
gemeente.

De voorbeeldrol van de gemeente ziet het CDA als een belangrijke 
drager van het Zoetermeerse duurzaamheidbeleid. Dit betekent dat 
de gemeente deelneemt aan innovatieve projecten. De gemeente 
creëert kansen voor zichzelf en voor anderen en zorgt actief voor 
informatieverspreiding over gerealiseerde ideeën. De verbouwing van het 
stadhuis kan hiervoor inspireren.

40

nieuwe bewoners en bedrijven in te zetten. Belangrijk is dat we onze 
ambitie en resultaten transparant en geloofwaardig overbrengen. Het 
CDA wil dat onze stad zich kan profileren met een leefmilieu dat over het 
geheel meer is dan de wettelijk voorgeschreven waarden.

Zuinig zijn op erfgoed
Het CDA zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

Het CDA hecht grote waarde aan het zorgvuldig bewaren van 
Zoetermeers cultureel erfgoed en religieus erfgoed in het bijzonder. 
Oude dorpselementen, zoals in de Dorpsstraat en omgeving, dienen 
zo mogelijk behouden te blijven en te worden geconserveerd. De 
gemeente faciliteert de samenwerking tussen organisaties die actief zijn 
om erfgoed te behouden. Kleine restauraties door particulieren kunnen 
financiële ondersteuning krijgen van de gemeente.

Cultuur ook voor jongeren   
Het CDA streeft naar zoveel mogelijk culturele ontwikkeling op jeugdige 
leeftijd.

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. 
Allerlei instellingen dragen daaraan bij, zoals cultuureducatie via scholen 
in de lesprogramma’s; bibliotheek en het Centrum voor Kunst en 
Cultuur (CKC). Het CDA wil dat de financiële drempel voor bijvoorbeeld 
de bibliotheek en het CKC voor jongeren zo laag mogelijk blijft. Wat 
betreft het cultuuraanbod in Zoetermeer is het CDA voorstander van 
het duurzaam continueren van bestaande voorzieningen voordat wordt 
overgegaan tot het creëren van nieuwe voorzieningen.
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Vermindering van overlast   
Het CDA is voorstander van een harde aanpak van overlastgevende 
burgers, als bemiddeling geen succes heeft.

Burgers in wijken en buurten kunnen veel overlast veroorzaken voor 
anderen en daardoor de leefomgeving van anderen verzieken. Het 
CDA vindt dat een stevige aanpak overtuigend is. Alcoholverboden, 
gebiedsverboden, cameratoezicht en contactverboden kunnen acceptabele 
maatregelen zijn, indien bemiddeling of mediation niet heeft geholpen. 
Voorwaarde is wel dat de gemeente samen met burgers maatregelen 
periodiek beoordeelt op hun duurzame effect.

Meer inbreng van inwoners  
Het CDA bepleit een grotere rol van inwoners bij het bepalen van de 
prioriteiten in het veiligheids- en leefbaarheidtoezicht in onze stad.

Het CDA wil meer inbreng van inwoners bij de prioriteitstelling bij toezicht 
en handhaving. Dat kan het veiligheidsgevoel vergroten. De burgemeester 
heeft de leidende rol om in samenspraak met inwoners een geaccepteerde 
aanpak vast te stellen. Het CDA wil een periodieke terugkoppeling van de 
door inwoners ervaren effecten.
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Blijvende aandacht voor levensbeschouwing  
Het CDA bevordert de aandacht voor levensbeschouwing in het 
Zoetermeerse cultuuraanbod.

Het CDA vindt het belangrijk dat er in het culturele aanbod voldoende 
ruimte is voor levensbeschouwing en volkscultuur. De multimediale 
omroep en de bibliotheek zijn voorbeelden van partners om netwerken 
te bouwen die mensen bij elkaar brengen. In deze netwerken hoort 
brede en veelzijdige aandacht te zijn op cultureel gebied.
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46 Snellere informatievoorziening   
Het CDA wil snellere informatievoorziening aan burgers en andere 
belanghebbenden.

Burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere 
overheden verwachten in dit digitale tijdperk een spoedige reactie na 
een verzoek om informatie of bij klachten. Dat vraagt van de gemeente 
dat ten minste de registratie van verzoeken langs alle kanalen op orde 
is. Ook de professionele administratie van belangrijke documenten is 
geboden. De verstrekking van openbare documenten kan dan veel 
sneller. Het CDA wil daarom een snellere informatievoorziening aan 
burgers en andere belanghebbenden.

Alleen regionale samenwerking met meerwaarde  
Het CDA wil een duidelijke meerwaarde voor Zoetermeer bij een 
regionale samenwerking.

Regionale samenwerking moet een duidelijk aantoonbare meerwaarde 
hebben voor Zoetermeer. Voor regionale samenwerking zijn een goede 
opdracht vooraf en controle achteraf nodig. Per beleidsveld kan sprake 
zijn van een ander samenwerkingsverband. Samenwerking vindt plaats 
op basis van democratische regels in ons openbaar bestuur. Als derde 
grootste stad van Zuid-Holland dient Zoetermeer zich in regionale 
samenwerkingsverbanden te positioneren met een eigen profiel. De 
gemeenteraad houdt daarbij de begeleiding en het toezicht in eigen 
hand.

Openingstijden naar behoefte, op maandag tot en 
met zaterdag 
Het CDA bepleit openingstijden van gemeentelijke voorzieningen, 
zoals de publieksbalie en de wijkposten, op basis van de behoefte van 
burgers.

Het is weinig zinvol gemeentelijke balies open te houden in uren dat 
er slechts enkele bezoekers zonder afspraak komen. Het CDA wil dat 
permanent in de gaten wordt gehouden of de openingstijden aan de 
behoefte voldoen. Uiteindelijk gaat het om openingstijden die efficiënt 
bijdragen aan de contactbehoefte van burgers met de gemeente. Daarbij 
gaat het wat het CDA betreft uitsluitend om openingstijden op werkdagen 
en eventueel op zaterdagen.
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Vermindering van de leegstand  
Het CDA dringt aan op een systematisch vermindering van de leegstand 
van kantoren.

De leegstand van kantoren heeft een negatieve invloed op de 
aantrekkelijkheid van onze stad, voor de economie, de veiligheid, het 
imago en vele andere terreinen. Het CDA wil dat de gemeente actief 
zoekt naar herbestemmingen, met prioriteit voor de omgeving in en 
rond het stadscentrum en voor de A12-corridor. Zo nodig werkt de 
gemeente belemmeringen weg in de vergunningensfeer, bijvoorbeeld bij 
flitsrenovatie.

Help de woningmarkt  
Het CDA bepleit aantrekkelijke startersleningen.

Effectief beleid op de woningmarkt vereist een vraaggerichte benadering. 
De tot op heden aanbodgerichte benadering blijkt te weinig effect te 
hebben voor een zichtbare verbetering van de markt. Zowel jongeren als 
gezinnen, maar soms ook ouderen hebben daar last van. Het CDA dringt 
aan op een zorgvuldige analyse welke niveau van ondersteuning nodig 
is. Dat zou ook een Zoetermeerse hypothecaire maatwerkfinanciering 
kunnen zijn.
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Terughoudend aankoopbeleid  
Het CDA wil dat de gemeente de eigenaarrol alleen op zich neemt als 
marktpartijen een onmisbare voorziening afwijzen.

Het CDA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met de 
aankoop van grond en gebouwen. Grote bouwplannen worden 
opgeknipt in deelplannen, zodat tussentijds kan worden bijgestuurd 
op basis van actueel marktonderzoek. Samenwerking met 
projectontwikkelaars staat voorop. Aangekochte gronden krijgen 
tijdelijk een maatschappelijke functie in plaats van verkoop tegen een 
te lage prijs.
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Veilige scholen  
Het CDA wil ondersteuning van de Zoetermeerse scholen om kinderen 
een veilige school te bieden.

Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen bij hun ontwikkeling een 
veilige school(omgeving) ervaren. Zowel een veilige omgeving in 
de school (bijv. alle scholen hebben een anti-pestprotocol) als de 
(verkeers)veiligheid rondom de school verdienen duurzame aandacht. 
De leerkrachten hebben steeds meer de handen vol aan hun primaire 
taak. Ouders kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk afspreken dat zij 
bij het brengen en halen hun auto’s ten minste 50 meter van de 
schoolomgeving verwijderd houden. Een autoluwe zone tijdens de 
breng- en haalperioden van kinderen is een nog betere oplossing.

Van groei naar bloei
Het CDA streeft naar een grotere inbreng van inwoners bij de 
beoordeling en handhaving van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Een leefbare stad heeft buurten die schoon, heel en veilig zijn. De 
inbreng van bewoners bij de beoordeling van de kwaliteit vindt het 
CDA een zwaarwegend punt. Het gaat daarbij om de inbreng vanaf 
het eerste moment van onderhoudsplanning. Wensen die passen 
binnen het vastgesteld budget neemt de gemeente direct in uitvoering. 
Het CDA is ook voorstander van meer vrijwillige inschakeling van 
buurtbewoners bij het dagelijkse onderhoud.

Nieuwe speelgelegenheden
Het CDA bevordert de aanleg van nieuwe speelgelegenheden die 
intensief worden gebruikt.

Bij de vervanging van oude en de aanleg van nieuwe 
speelgelegenheden voor zowel jonge als oudere kinderen wil het CDA 
dat ouders en kinderen daarover hebben meegedacht. De inrichting 
dient te passen bij de wensen van omwonende kinderen. Het CDA 
gaat er vanuit dat speelgelegenheden, die intensief worden gebruikt, 
kunnen rekenen op veel toezicht van omwonende ouders. De rol 
van de gemeente is vooral te zorgen voor een goede inpassing in de 
omgeving en voor veilige speeltoestellen.
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Een praktisch stadhuis 
Het CDA dringt aan op een toekomstvast stadhuis, dat de rol van de 
gemeente voor de burgers zichtbaar uitstraalt.

Een praktisch stadhuis heeft een duurzame opzet met 1 goed 
bereikbare entree voor alle bezoekers en een vertrouwde 
werkomgeving voor medewerkers. Het stadhuis is een van de 
duidelijk herkenbare gebouwen in het sfeervolle stadscentrum. De 
toekomstvastheid kan gewaarborgd worden door een zorgvuldige 
afstemming van behoefte en realisatie.

Een veilige fietsstad
Het CDA wil blijven werken aan veiligere verbindingen tussen de wijken 
en naar het stadscentrum.

De gemeente Zoetermeer heeft zich al jarenlang ingespannen om het 
fietsverkeer in onze stad veel veiligheid te bieden. Die waarde van 
onze stad verdient verduurzaming. Dat vraagt om een actief beleid 
in samenspraak met fietsgebruikers om het hoge veiligheidsgehalte 
te borgen, ook tijdens werk in uitvoering en bij andere onvoorziene 
omstandigheden op het wegennet.
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Effectieve handhaving!   
Het CDA bepleit een effectieve afhandeling van meldingen en klachten 
van inwoners over het gebruik van het openbaar gebied.

De kwaliteit van het openbaar gebied wordt beter naarmate 
bewoners er meer bij zijn betrokken. Het CDA wil dat de gemeente 
en andere toezichthoudende instanties meldingen en klachten 
van bewoners zorgvuldig afhandelen. Dat betekent ook ingrijpen 
als regels bij het gebruik van het openbaar gebied worden 
overtreden. De wijkmanager heeft in twijfelgevallen de taak om 
bij meldingen- en klachtenafhandeling duidelijkheid te scheppen. 
Ook de anonieme meldingen verdienen meer aandacht. Een 
professionele risicobeoordeling kan voorkomen dat later alsnog een 
veiligheidsprobleem optreedt.
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Voldoende parkeerruimte in de wijken 
Het CDA ondersteunt activiteiten van burgers om een betere 
parkeersituatie in hun buurt te bereiken.

Uit onderzoeken van de gemeente is bekend dat in verschillende 
buurten onvoldoende parkeergelegenheid is. Meer parkeerplaatsen 
aanleggen vraagt vaak om oplossingen waarbij ook de 
groenvoorziening in de buurt onderwerp van discussie is. Het CDA wil 
zich inzetten om binnen de gemeentelijke inspraakkaders oplossingen 
te helpen bereiken, die de instemming hebben van de buurtbewoners. 
Voorwaarde is dat een probleemverschuiving naar aangrenzende 
buurten wordt vermeden. 
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Innovatieve aanpak 19
Innovatieve projecten 40

Jeugd
- Centrum voor jeugd
   en gezin (CJG)           4
- jeugdwerkloosheid 23 

vw = voorwoord  getallen verwijzen naar de paragraaf-  
sp = speerpunten nummers
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- jeugdzorg sp4, 4, 17
- jongeren  sp2, sp9
vw, 1, 2, 5, 14, 10, 21,  22, 23  
  24, 27, 28, 32, 34, 35, 42, 51
- jongerenhuisvesting  32
- kinderen    16, 25, 35  
   
52, 53
- kinderopvang  25

Kantoren 50
- kantoorruimtes  32
- leegstand 50
 Kerken        vw, 11
- levensbeschouwelijke 
  signatuur 24
- levensbeschouwing   43
Klachten           46, 55
- meldingen 55
- meldingen- en 
klachtenafhandeling    55
Kwaliteit 8, 26, 27, 34 
                 38, 53, 55

Leefmilieu 39
Leefomgeving sp8, sp9 
 34, 35, 38, 44
Maatschappelijke 
- functie 49
- instellingen 5, 46
- stages 21
- voorzieningen 15, 16
Mandelabrug 28
Mantelzorgers  12
Marktonderzoek 49
Marktpartijen 49
Meedoen in de 
samenleving 2

Mensbeeld  vw

Index
Menselijke maat vw, 27
Midden- en 
kleinbedrijf sp5, 18
Misbruik aanpakken 15
Multimediale omroep  43

Naschoolse opvang 14
Natuur 38
Netwerken 43
Nieuwbouwprojecten 6
NS-station Bleizo 20
NS-station 
Zoetermeer-Oost  20

Omzien naar elkaar  5
Onderhoud 53
Ondernemers sp6, sp8  
 vw, 18, 19, 34, 46
Ondernemershuis 
Ter Zake 23
Ondernemers
verenigingen 22
Ondersteuning vw, 3, 8,10  
 12, 13, 17, 41, 51, 52
Onderwijs 22, 24
- basisschool 24
- onderwijsprogramma’s 22
- regionale 
opleidingscentra  23
Ongewenst eenzaam  5
Ontmoetingsplek 24
Openbaar gebied 55
Openbaar vervoer 26, 27
Openbare ruimte  37, 53
Openingstijden 48
Opgroeien 35
Organisaties vw, 5, 11, 41
Oude dorpselementen 41
Ouderen  sp2, vw, 1, 2, 5, 6
         7, 19, 27, 28, 34, 37, 51
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Ouders  4, 25, 35, 52, 54
Overgewicht 14
Overheid (rijks)    vw, 21, 36

Parkeren 31
- parkeerruimte 58
- parkeertarieven 31 
Participatiewet 9
Participeren  sp2, 2
Partners 43
Perspectief vw
Peuterspeelzalen 25
Podiumplaats 39
Preventie 3,14
Proactieve aanpak 11
Profiel (Zoetermeer) 28, 47
Profileren sp1, 1, 28, 39
Profiteurs 15

Recreëren sp1, 1
Regeldruk 18
Regio 20
Regionale 
samenwerking 26, 47
Re-integratietrajecten 22
Resultaten 39

Samenleving sp2, vw, 2, 5, 9
 12, 16, 17
Samenwerking         vw, 3, 23
  41, 49
Samenwerkingsverband 47
Scholen 25, 42, 52
Schoolgebouwen 24
Schoolomgeving52
Schooltijden 25
Schulden 11
- schuldhulpverlening 11
Sociaal-Economische 

Agenda (SEA)  22
Sociale domein 17
Sociale uitkeringen 15
Speelgelegenheden 54
Speeltoestellen 54
Speerpunten vw
Sociaal vw
Sociaal vangnet  sp3, 3
Sport
- leisure sp7, 20
- sportaanbod 13
- sportactiviteiten 14
- sportklimaat 13
- sportverenigingen 13,14
- topsport 13
- trainingsfaciliteiten 13
- verenigingen vw
Stadhuis 40, 56
- publieksbalie 48
Stadscentrum sp6, 19, 31
  32, 50, 56, 57
Stadshart sp6, 19, 20, 27, 32
Stageplaatsen 22
Startkwalificatie 23

Taalachterstand 25
Talenten 2
Technische opleidingen 24
Toegankelijkheid 37
Toekomst sp9, vw, 16, 35, 56

Uitgangspunten vw
- doelmatigheid sp10, 36
- gespreide verant-
woordelijkheid vw
- publieke gerechtigheid vw
- rentmeesterschap vw
- rechtszekerheid vw 
- respect 16, 33
- solidariteit vw
- verantwoordelijkheid    sp2 
 sp9, vw, 2, 4, 35
- visie vw
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- waarden en normen    16
- zelfdragend vermogen 
van de samenleving      vw
Veilige fietsstad 57
Veilige scholen  52
Veiligheid  50
- bemiddeling 44
-cameratoezicht 44
- contactverboden 44
- criminaliteit vw
- gebiedsverboden 44
- mediation 44
- overlast 44
- toezicht 
  (en handhaving) 37, 45 
 47, 54
- veiligheids- en
   leefbaarheidtoezicht   45
- veiligheidsprobleem   55
Veiligheidsgevoel    45
Verkeersveiligheid    52
Vervoer
- bereikbaarheid   26
- betaald parkeren    31
- fiets
(stad, verkeer, gebruikers) 57
- gratis parkeren 31
Vervoersknooppunt sp7, 20
Voedselbanken 11
Voorbeeldrol 
(Zoetermeer)  40
Voorzieningen 26, 27
 42, 48
- bovenlokale 
voorzieningen  26
- voorzieningenniveau 27
Vrijwilligerswerk 2, 21
Wegennet 57
Werk   2, 17, 22, 23, 25
- arbeidsmarkt 22
- betaald werk 2
- werken  sp1, sp10, 1
- werkgelegenheid  sp5  

 sp7, 1, 18, 20, 35
- werkloosheid 29
- zelfstandigen vw, 22
Wijk(en)  vw, 24, 25 
 27, 38, 44, 57, 58
- wijkbewoners 27
- wijkmanager 55
- wijkpost(en) 27, 48
- wijkverpleegkundigen     5
Winkels 19, 27, 33
- (wijk)winkelcentra 20, 27
Wonen  sp1, 1, 6, 7
- flitsrenovatie 50
- levensloopbestendige woningen 6
- startersleningen  51
- woningaanpassingen 6
- woningcorporaties 7, 11
- woningmarkt 51
- woonservicezones 7
- woonstad 28

Zelfredzaamheid 3
Zondagopenstelling 33
Zondagsrust 33
Zorg
- zorg- en welzijnsvoorzieningen 7
- zorgaanbieders 7
- zorgverlening 9
- zorgvoorzieningen 27
- zorgvraag 17
- zorgvrager 3
- zorgwetgeving 3
- dagbehandeling 17
- decentralisaties 17
- respijtzorg 12
Zwakkeren in de samenleving 17
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