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Het zijn bijzondere tijden. De coronacrisis treft iedereen, ook Zoetermeer, en 
de gevolgen zullen nog een tijd nadreunen. Het vertrouwen in de overheid 
daalt, terwijl de tweedeling in de samenleving juist groeit. We glijden af in 
een richting die we helemaal niet willen, met een groeiend gevoel van 
onveiligheid en voortgaande polarisatie.  

Het is de hoogste tijd voor een trendbreuk. Tijd om bruggen te slaan en 
verbinding te zoeken, tussen mensen, belangen en organisaties. Maar hoe 
krijg je dat voor elkaar? Hoe ‘maak’ je een stad waar we naar elkaar omzien, 
waar iedereen meetelt en waar het niet gaat om jij of ik, maar juist om het 
‘wij’. Daar heeft het CDA Zoetermeer ideeën over en die vindt u uiteraard in 
dit verkiezingsprogramma. Ons uitgangspunt is dat we willen investeren, 
niet in de overheid of in de markt, maar in de samenleving: in verenigingen, 
wijkvoorzieningen en de mensen die zich inzetten voor de mensen in hun 
wijk.   

Dit programma is de stem van onze stad. Talloze mensen binnen en buiten 
het CDA Zoetermeer hebben meegedacht. Door de coronamaatregelen niet 
op grote bijeenkomsten, maar wel tijdens een persoonlijke wandelingen of 
een digitaal gesprek. We hebben geluisterd, belangen afgewogen. Koersvast 
vanuit onze waarden en normen, met het algemeen welzijn voor de lange 
termijn voor ogen.  

De rode draad tijdens al die gesprekken was al snel duidelijk: wees 
begrijpelijk, betrouwbaar en betrokken. Het eerste door onze ideeën zo op te 
schrijven dat iedereen begrijpt welke ideeën het CDA Zoetermeer heeft en 
daar dus ook over mee kan praten. Het tweede door in contact te zijn en te 
staan met u als inwoners Zoetermeer bij het nemen van beslissingen. En het 
derde door politiek te bedrijven in het stadhuis, maar dan wel altijd met de 
stem van de straat als basis. Geen beslissingen nemen over elkaar, maar met 
elkaar.  

Ik nodig u uit om samen met ons bruggen te slaan en te bouwen aan een 
verbonden Zoetermeer. 

Ingeborg ter Laak 

Voorwoord Ingeborg ter Laak 
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Het CDA Zoetermeer kiest voor de mensen en niet voor systemen. De 
overheid is dienstbaar aan haar burgers. Zij zal dus rechtvaardig moeten 
handelen. We zien veel ongelijkheid in Zoetermeer. Daarom pleiten we voor 
meer investeringen in wijken om elkaar te ontmoeten, samen te leven en te 
leren van elkaar. We denken dat iedereen graag meedoet, alleen weten we 
soms niet hoe dat te doen. We willen een samenleving waarin we 
verantwoordelijkheid dragen voor elkaar stimuleren. De lange termijn staat 
voor het CDA Zoetermeer centraal. Dat betekent dat we veel zuiniger met 
onze aarde zullen moeten omgaan. Dat zal zich met name vertalen in meer 
aandacht voor een duurzaam, vitaal en gezond Zoetermeer. 

Het CDA Zoetermeer is een partij van en voor mensen die een positieve 
bijdrage willen leveren aan onze steeds veranderende samenleving. Een 
samenleving waarin het individu, het ‘ik’, een steeds belangrijker plaats lijkt in 
te nemen. Maar ook een samenleving waarin je steeds vaker merkt dat heel 
veel mensen dat soort individualisme eigenlijk helemaal niet willen. Binnen 
verenigingen, scholen, (sport)clubs, kerken en samenwerkingsverbanden in 
de breedste zin van het woord, merken we dat het besef leeft dat we mét 
elkaar meer kunnen bereiken dan alleen.  

Wij stellen een zorgvuldige afweging van belangen voorop. Daarbij laten wij 
ons inspireren door verschillende waarden zoals solidariteit, gerechtigheid en 
rentmeesterschap. Bij dat laatste begrip dat vooral in de christelijke traditie 
centraal staat, gaat het om de vraag hoe wij onze aarde goed beheren. Het 
CDA Zoetermeer zoekt naar nieuwe vormen van samenwerking en bestuur 
die passen bij een nieuwe tijd. Wij gaan voor een overheid die vertrouwen 
uitstraalt, mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbindt en 
denkt in kansen. 

Het CDA Zoetermeer wil de inwoners meerwaarde bieden via de volgende 
uitgangspunten: zorg voor elkaar, een sterke samenleving, een eerlijke en 
sterke economie, een duurzame samenleving met een fijne woning voor 
iedereen en een dienstbare en beschermende overheid.  

 
  

Inleiding 
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“Het CDA Zoetermeer kiest voor een samenleving waarin we met elkaar de 
verantwoordelijkheid dragen voor de stad waarin we leven.  

We hebben elkaar nodig. Zorgen voor elkaar, is het fundament onder onze 
samenleving. Hiermee kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen 
de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin 
iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA Zoetermeer zet in op 
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd 
zijn dat dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder voor zich 
maatschappij.”  

1.1 Zorg in de buurt  

Wij zetten ons in voor zorg in de buurt en behoud van ‘t Lange Land Ziekenhuis 
om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand 
bereikbaar is. Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten voor iedereen 
dichtbij zijn. Ook faciliteren we dat zorgpersoneel in de werkregio kan wonen: 
waar nodig met voorrangsregelingen. Het CDA Zoetermeer kiest voor minder 
marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg.  

In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als team 
samenwerkt. Daarbij zetten we in op continuïteit: een vertrouwd gezicht is 
belangrijk. Huizen van de wijk moeten ontmoetingsplekken voor inwoners zijn 
en de zorg dichtbij de inwoners kunnen aanbieden.  

1.2 Steun voor mantelzorgers  

Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door 
respijtzorg en dagopvang. We maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. 
Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moeten goed geregeld zijn met 
zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we dat blijvende aandacht wordt 
gerealiseerd voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden.  

Rond de dag van de mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje. Dat 
doen we in de vorm van een mantelzorgcompliment.  

 

Hoofdstuk 1: Zorg voor elkaar 
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1.3 Voorkomen van armoede en schulden  

Kinderen in ons land zouden niet in armoede moeten opgroeien. Toch komt 
dat nog steeds voor. We willen daarom de gezinnen waar deze kinderen 
opgroeien meer hulp op maat en betere schuldregelingen bieden. We willen 
de gezinnen die het zwaar hebben, bereiken om de opbouw van schulden in 
de toekomst te voorkomen. Voor tijdige signalering van het ontstaan van 
problematische schulden, zien we een grote rol weggelegd voor hulpverleners, 
vrijwilligers en kerken.  

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om 
iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die 
zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen 
voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden bij 
de inwoners. Een laagdrempelig loket in de gemeente (bij voorkeur in de wijk) 
kan daarin helpen.  

Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving. 
Waar nodig biedt de gemeente een helpende hand, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van laptops. Maar ook gezond kunnen leven, mogelijkheden om 
aan sport te doen, het voorkomen van ziek worden, horen daarbij.  

We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen. We helpen 
deze instellingen bij het vinden van goede huisvesting (bijvoorbeeld doordat 
thuiswerk is toegenomen en meer kantoorruimte beschikbaar aan het komen 
is). Ze moeten natuurlijk goed bereikbaar zijn voor iedereen en op 
verschillende manieren (zowel met auto, openbaar vervoer als op de fiets  

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om 
gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische 
effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de 
betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de 
(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.  
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1.4 Jeugdhulp moet beter  

In Zoetermeer heeft een aanzienlijk aantal kinderen en jongeren jeugdhulp 
nodig (1 op de 8 kinderen). De eerste zorg van het CDA Zoetermeer is dat de 
kinderen goed geholpen worden. De daaruit vloeiende kosten moeten we als 
samenleving dragen. Wel is duidelijk dat de kosten het daartoe bestemde 
budget dreigen te overstijgen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat er in de 
jeugdhulp een toename is van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Dit 
terwijl juist zwaardere zorg onze aandacht verdient. Wij willen daarom een 
duidelijke afbakening van wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone 
opvoeding. We maken samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend 
onderwijs. We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren 
zorgvuldige controle uit op de financiën en pakken zorgfraude hard aan. Ook 
behouden we de duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers.  

Het CDA Zoetermeer wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om 
iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. 
Deze steunfiguur is bij voorkeur geen professional, maar een goede bekende, 
zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De 
zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te 
nemen, maar om als vertrouwenspersoon mee te beslissen over wat goed is 
voor het kind, het gezin en de situatie.  

Om de oorzaken van een stijgend beroep op jeugdzorg aan te kunnen pakken, 
is meer inzicht in de samenhang tussen verschillende factoren die een rol 
spelen bij het ontstaan van problemen, nodig.  Als er administratieve lasten zijn 
(met inachtneming van privacy waarborgen) die uitwisseling moeilijker 
maken, moet er gekeken worden naar hoe deze beperkingen kunnen worden 
verminderd of worden weggenomen.  

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor 
jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken.  We kijken daarbij samen 
met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg 
en andere financieringsbronnen.  
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1.5 Behouden en vergroten zelfredzaamheid  

Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige 
contracten binnen de jeugdhulp en de WMO. Samenwerking tussen 
verschillende jeugdhulp organisaties met hun eigen expertise is nodig. De 
bedoeling is dat verschillende organisaties de inwoner de benodigde zorg 
onder één naam kunnen aanbieden, zodat het voor de inwoneroverzichtelijk is 
met wie hij of zij te maken heeft.  

1.6 Iedereen doet mee, samen uit en thuis  

Iedereen hoort te ervaren dat hij of zij onderdeel is van Zoetermeer. Het is goed 
om te merken dat veel mensen dat gevoel ook aan anderen door willen geven.  
Dat gebeurt natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Concrete 
voorbeelden hiervan zijn initiatieven rond Burendag. Het lief en leed potje 
(samen in de straat) is bij steeds meer inwoners in de wijk een verbindende 
factor. In de community tegen eenzaamheid werken verschillende sectoren 
met elkaar samen. Wij denken dat iedereen iets kan doen voor een ander. Bij 
‘je thuis voelen’ kan ook horen dat je wat bijdraagt, al is het nog zo klein. Het is 
leuk om voor je buren een lief en leed potje te beheren en samen met de rest 
van de straat een medebewoner een hart onder de riem te steken wanneer hij 
of zij het nodig heeft. Er zijn voor een ander is belangrijk, eenzaamheid is een 
groeiend probleem. Samenwerking tussen verschillende sectoren zorgt ervoor 
dat er meer kansen ontstaan en problemen breder aangepakt kunnen 
worden. 

1.7 Te veel Zoetermeerders hebben moeite met lezen en schrijven  

In het dagelijks leven hebben nogal wat mensen in onze stad moeite met lezen 
en schrijven. De laaggeletterdheid in Zoetermeer is met twaalf procent 
bovengemiddeld. Dit zet mensen onterecht op achterstand. We hebben de 
ambitie om de laaggeletterdheid terug te brengen naar een niveau dat 
gemiddeld is in de regio (namelijk rond de 7%).  

Dat willen we als volgt bereiken. We stimuleren dat er in de openbare 
bibliotheken taalcoaches aanwezig zijn die eenvoudig bereikbaar zijn. We 
nemen deel aan lokale samenwerkingsverbanden om mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden, te kunnen verwijzen 
naar bestaand leeraanbod.  
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Het lees- en schrijfniveau van Zoetermeerse jongeren daalt. Het CDA 
Zoetermeer wil dat bibliotheken en onderwijsinstellingen meer ruimte krijgen 
om taalvaardigheid te stimuleren en op peil te brengen. De bibliotheek is een 
kennisvoorziening die toegankelijk moet zijn en blijven voor jong en oud. Het 
is daarom nodig dat deze instelling met haar tijd meegaat. Dat betekent dat 
de bibliotheek, net als de huizen van de wijk, een laagdrempelige plek wordt 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen 
delen.  

Het stadsbestuur moet aan het begin van de periode met een plan komen om 
dit aan te pakken. We willen op deze manier bereiken dat het percentage 
laaggeletterden voor de volgende verkiezingen verlaagd is tot het streefniveau 
van zeven procent. 

1.8 Aandacht en zorg voor onze ouderen  

We zetten ons ervoor in om eenzaamheid onder al onze inwoners, en met 
name ook bij ouderen, tegen te gaan.  We zetten extra in op het bevorderen 
van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de 
maatschappelijke dienstplicht. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven 
(MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, 
coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.  

Daarnaast moet er aandacht en zorg zijn voor de huisvesting van onze 
ouderen. Ook moet er voor deze groep een voldoende gevarieerd aanbod van 
woningen zijn.  Zo moeten er volgens ons meer levensloopbestendige 
woningen komen, maar er kan ook gedacht worden aan zorghofjes. De 
maatschappij verandert en ouderen worden geacht weer meer voor zichzelf te 
zorgen. Ouderen die in een hofje wonen, vormen veelal een hechte 
gemeenschap. Er wordt hierdoor meer veiligheid gecreëerd (sociale controle). 
Een hofje is vooral geschikt voor ouderen die geen intensieve zorg nodig 
hebben, maar in tijden van nood wel op steun van anderen zijn aangewezen.  

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor 
de bereikbaarheid van winkels, voorzieningen en de veiligheid van de 
leefomgeving.  
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Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de 
nabijheid van zorg. We ondersteunen verpleeghuizen die ruimte nodig 
hebben om uit te breiden. Daarnaast zorgen we voor een gevarieerd aanbod 
van nieuwe vormen van wonen en zorg. We willen het oprichten van 
zorgcoöperaties faciliteren. We zorgen voor snellere behandeling van 
aanvragen voor mantelzorgwoningen en familiehuizen.  

Vervoersmogelijkheden voor senioren en voor mensen met een beperking 
moeten binnen de gemeente op orde zijn, maar ook voldoende bekend bij de 
doelgroep. We brengen de bestaande mogelijkheden daarom verder onder de 
aandacht van de doelgroep. Hierbij is ook aandacht voor maatschappelijke 
initiatieven zoals een belbus of buurtvervoer van belang.  

Er moet goede zorg en ondersteuning zijn voor mensen in de laatste 
levensfase. Ook moet er aandacht zijn voor zingevingsvragen. Behoud van het 
hospice vinden wij dan ook erg belangrijk.  

Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine 
criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft grote impact op hun gevoel van 
veiligheid. Wij geven meer voorlichting en willen dat de politie, banken en 
bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.  

1.9 Extra aandacht voor geestelijke gezondheidszorg  

We zien in onze stad, mede als gevolg van corona, meer schrijnende situaties 
en verward gedrag op straat. Dit kunnen we door betere samenwerking tussen 
instellingen en maatschappelijke partners deels voorkomen. Ook hebben we 
aandacht voor de samenwerking tussen de politie en de GGZ. Buurtbewoners 
kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal telefoonnummer als zij zich 
zorgen maken over een buurtgenoot.  

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden 
inwoners zoveel mogelijk hulp en ondersteuning om de gevolgen hiervan te 
verwerken en het leven weer op te pakken. Het door het CDA Zoetermeer 
opgezette vrijwilligersnetwerk kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.  
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1.10 Preventie en gezond leven  

We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, 
zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. We 
betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid en 
we zetten bekende sporters in als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl. In 
Zoetermeer heeft namelijk 53 procent van de inwoners overgewicht. Met 
elkaar moeten we de schouders eronder zetten om dit aantal te verminderen. 
Vitaliteit leidt vaak tot meer levensgeluk.  

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij 
versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging 
in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie 
van sport- en speelvoorzieningen.  

We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve 
beweegprogramma’s en we zetten vroegtijdig preventie- programma’s in 
tegen roken en drugsgebruik.  

Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor 
mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. 
Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen 
met een sportactiviteit.  

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen. Zij zijn 
immers een spin in het web en proberen organisaties op het terrein van 
bewegen, sport en cultuur bij elkaar te brengen.  

Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van 
sportaccommodaties. Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn en 
veilig. Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. We zetten 
sportaccommodaties multifunctioneel in voor de buurt.  

Wij zetten in op een veilig sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Daarbij 
bevorderen we het aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen. 
We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en 
andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en 
jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen.  
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Naast sporten en gezond gedrag is ook luchtkwaliteit en rust van groot belang. 
Voor plekken die vervuilend zijn of veel geluidsoverlast opleveren moeten 
passende oplossingen worden gevonden. De rust kan in veel wijken gevonden 
worden in het groen van een park. Wij vinden dat iedere inwoner binnen 10 
minuten in het groen moet kunnen wandelen.  

1.11 Participatie en inburgering maakt ons sterker  

Zoetermeer wordt sterker als inwoners elkaar spreken en leren kennen. Dit 
heeft als resultaat dat er meer sociale samenhang en binding is tot elkaar. 
Inwoners kunnen met elkaar optrekken en deelnemen aan de samenleving, 
mensen worden niet uitgesloten.  

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgt 
de gemeente Zoetermeer een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee 
kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar dat iedereen een 
(passende) baan heeft of een opleiding volgt.  

Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt. We willen dat wanneer een partner werk vindt, de 
begeleidingstrajecten van de andere partner kunnen doorgaan.  

We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant 
taalaanbod voor inburgeraars waarborgen en onprofessionele (malafide) 
taalbureaus uitsluiten.  

Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel 
begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan We willen 
zorgdragen dat er voldoende betaalde krachten zijn om de maatschappelijke 
begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers goed 
te laten functioneren.  

1.12 Integratie leidt tot prettig samen leven  

Mensen in nood help je. Dat is ons uitgangspunt, dat is één van onze 
belangrijke kernwaardes. We willen dat ook goed en zorgvuldig doen. Zowel 
voor de mensen in nood als ook voor onze inwoners. Het CDA Zoetermeer wil 
een integrale aanpak voor mensen zodat we prettig samen kunnen wonen. 
Samenhang tussen huisvesting, gezondheid, scholing en door met name een 
verbinding te leggen tussen taalonderwijs (de beste manier van integreren is 
nog steeds om de Nederlandse taal te beheersen), werk en participatie.  
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Hierbij is aandacht voor alle Zoetermeerse inwoners van belang: de 
samenleving vraagt om echt samenleven. Onze insteek is dat alle 
Zoetermeerders, inclusief de nieuwkomers, een plek hebben in onze 
samenleving en hieraan een bijdrage, groot of klein, kunnen leveren. Overigens 
vinden we dat betaalbaarheid en een redelijke verdeling van 
huisvestingsmogelijkheden na de noodopvang over alle Gemeentes in 
Nederland essentieel is.  

1.13 Iedereen doet ertoe: Inclusiviteit en anti-discriminatie  

Wij willen dat de gemeente maar ook andere Zoetermeerse werkgevers 
behoren te werken aan een inclusieve organisatie. Niet alleen omdat we dat als 
kernwaarde hebben, ook omdat we de overtuiging hebben, dat inclusieve 
organisaties veel beter functioneren. Dit betekent bewustwording creëren bij 
de eigen medewerkers en inclusief werken aan beleid. Bij het opstellen van 
vacatures kun je denken aan dat deze inclusief is. Sollicitanten met 
bijvoorbeeld diverse (migratie)achtergronden of mensen met een mogelijke 
arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te reageren op de 
vacature.  

Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk 
aandachtspunt. De regenboogvlag hijsen we bij de daarvoor aangewezen 
‘vlagmomenten’. Zoetermeer is 365 dagen in het jaar een regenboogstad. Dit 
uiten we op de gedenkwaardige dagen, we handelen er iedere dag naar.  

1.14 Maatschappelijke betrokkenheid en wijkgericht werken  

We willen dat de gemeente oog en oor heeft voor de diverse maatschappelijk 
betrokken initiatieven, groepen en non-profit organisaties. De overheid is er 
voor de inwoners van Zoetermeer. Andersom maken inwoners ook zelf 
Zoetermeer sterk door verantwoordelijkheid te nemen op belangrijke thema’s. 
Dat kan alleen maar door écht naar elkaar te luisteren. We willen daarom een 
maandelijks ‘spreekuur’ instellen. Initiatieven die inwoners hebben kunnen 
laagdrempelig bij de gemeente worden ingebracht, zodat de gemeente kan 
leren wat gebeurt in de stad waar de maatschappelijke initiatieven goed werk 
doen, zodat via korte lijnen kan worden gecommuniceerd waar (wederzijdse) 
ondersteuning wenselijk is.  

Ook kan deze tijd gebruikt worden voor een ‘spreekuur op locatie’, waarbij 
raadsleden, wethouders en ambtenaren bij maatschappelijk betrokken 
initiatieven langsgaan om ter plaatse te horen en zien wat er speelt.  
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We willen dat de gemeente de rol van deze maatschappelijke organisaties 
zoveel mogelijk ondersteunt. Dat kan soms via subsidies, of door netwerken 
aan elkaar te koppelen. Ook tijdelijke huisvesting kan een bijdrage leveren. 
Hierdoor kunnen zij hun waardevolle werk voor de samenleving vanuit hun 
kracht, expertise en gedrevenheid blijven vervullen.  

Maatschappelijke organisaties kunnen een waardevolle rol spelen in het 
verlenen van hulp op manieren die de gemeente niet kan bieden. Ook komen 
deze organisaties vaak ‘achter de voordeur’ op een manier die de gemeente 
niet kan. Dit maakt dat deze organisaties waardevol werk kunnen doen voor 
de inwoners. Laten we deze organisaties vanuit hun kracht deze rol vervullen. 
Op die manier kan de gemeente, indirect, haar bijdrage leveren aan sterke 
vrijwilligersondersteuning. 
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“Het CDA Zoetermeer kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen 
kansen krijgt. Iedereen telt en werkt mee. Het begint met zorgen voor jezelf, 
en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van 
de gemeente.  

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat 
staat centraal en wij is belangrijker dan ik. Een sterke samenleving zien we als 
een gemeente waar het fijn en geschikt wonen mogelijk is voor iedereen, waar 
de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar 
voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en 
saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor Zoetermeer. 
Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is 
nodig.”  

2.1 Voldoende betaalbare, goede kwalitatieve woningen voor iedereen!  

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij, het doel is ieder jaar 
700 nieuwe woningen te bouwen. De Entree wordt een nieuwe wijk in 
Zoetermeer, het grootste deel van de nieuwe woningen in de komende jaren 
zullen daar gebouwd worden. Belangrijk is en blijft dat Zoetermeer een stad 
blijft waar het prettig wonen is. Dat betekent dat voorzieningen, onderwijs, 
werk, zorg, bereikbaarheid en het groen aanwezig zijn en op het gewenste 
niveau met aanbod dat past bij de gebruikers.  

Voor het CDA Zoetermeer is het woonbeleid gericht op bevorderen van 
kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk.  

De kwaliteit van wonen hangt vaak samen met de omgeving waarin gewoond 
wordt. Daarom vinden wij dat inwoners een belangrijke rol hebben bij de 
totstandkoming van de gebiedsvisie. In een zo vroeg mogelijk stadium moeten 
we mensen betrekken bij de totstandkoming van nieuwe projecten. Juist dan 
kunnen we sneller voor alle doelgroepen bereiken wat we willen, namelijk 
goede en betaalbare woningen voor iedereen. De gebiedsvisie is de menselijke 
steen. Daarna kan er pas gebouwd worden.  

  

Hoofdstuk 2: Een sterke samenleving  
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Nieuwbouw betekent ook investeren in de bestaande stad. Een aantal wijken 
en woningen is in de ’70- en ’80-jaren gebouwd. Zij zijn toe aan renovatie, al is 
het alleen al vanuit het oogpunt van het verduurzamen (zoals isoleren) van 
deze woningen. Ook de omgeving waarin deze woningen zijn gebouwd 
kunnen verder vergroend en vernieuwd worden, bijvoorbeeld om ontmoeten 
te bevorderen.  

Het CDA Zoetermeer wil dat er samenhang is in bouwen, mobiliteit en 
doorstroming in de stad. We willen een overkapping onderzoeken van de A12, 
zodat Zoetermeer één stad is en niet gescheiden is door de snelweg.  

Met woningcorporaties (en zo mogelijk ook met commerciële partijen) blijft de 
gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van 
het woningaanbod. We willen woningbouwcorporaties ruimte blijven geven 
om met bouw en de verduurzaming aan de slag te gaan.  

We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen 
meer vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de 
diversiteit van inwoners in de stad en het aantal woningen.  

Een groene tuin of balkon moet voor iedereen haalbaar zijn. Wij willen daarom 
een tuinadvies kunnen bieden voor de inwoners met de laagste inkomens en 
Zoetermeerders die hun eerste huis kopen (of huren). Dit moet ervoor zorgen 
dat er vaker tegels vervangen worden door groen.  

2.2 Woonaanbod voor iedereen  

Het CDA Zoetermeer wil dat Zoetermeer een groene stad blijft met woningen 
die een hoge kwaliteit kennen voor jongeren, ouderen en gezinnen, zodat we 
ons thuis voelen waar we wonen.  

De samenstelling van de bevolking van Zoetermeer verandert. De stad is nu 
kwetsbaar door te eenzijdige bouw. Een meer veelzijdig profiel met meer 
kwaliteit is nodig voor de toekomst van Zoetermeer. We willen meer geschikte 
woningen realiseren voor jongeren en ouderen. Ouderen kunnen ter 
bevordering van hun welzijn naar zorghofjes, levensloopbestendige woningen 
of kleiner wonen met behoud van het goede. Hierdoor komen woningen vrij 
voor gezinnen en starters zodat er ook voor hen een plek is in Zoetermeer.  
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Naast het bouwen van hoogwaardige nieuwe woningen, wil het CDA 
Zoetermeer ook doorstroming bevorderen door het aanbieden van veelzijdige 
woningen, zoals ouderenwoningen, levensloopbestendige woningen, 
betaalbare huur- en koopwoningen, duurdere koopwoningen, 
combinatiewoningen en bovenal: samenhang in het ontwikkelen van een 
veelzijdig aanbod.  

Investeren in nieuwbouw en het noodzakelijk verduurzamen en kwalitatief 
verbeteren van bestaande bouw en wijken. We zullen de doorstroming verder 
moeten bevorderen. Jongeren hebben onvoldoende opties om zelfstandig te 
gaan wonen. Zij zullen als eerste doelgroep moeten worden geholpen!  

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) is een effectief middel in de 
strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Dit is ook een middel 
dat tegenwoordig veel duurzamer kan worden toegepast. De materialen 
worden zo in elkaar gezet dat ze na verloop van tijd ook weer eenvoudig uit 
elkaar gehaald kunnen worden om elders weer van waarde/dienst te kunnen 
zijn (circulair bouwen). Met flex oplossingen bieden we perspectief aan mensen 
met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal 
en schip vallen. Denk hierbij aan starters, gebroken gezinnen, mensen die een 
baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij zetten hierbij maximaal 
in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de 
bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van Crisis- en Herstelwet’).  

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere 
woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of 
familie in de directe woonomgeving vindt het CDA Zoetermeer 
vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele 
bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de 
zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.  

2.3Flexibel en circulair bouwen  

Wij kiezen voor meer flexibel en circulair bouwen. Dit houdt in dat steeds meer 
woningen en andere gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming 
verandert. De materialen zijn dan herbruikbaar.  
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Het CDA Zoetermeer vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en 
initiatieven makkelijker en sneller opgepakt worden. Dit kan de gemeente 
doen door het vaststellen van bestemmingsplannen efficiënter in te richten, 
meer maatwerk te geven in plaats van afvinklijstjes, meer ruimte te geven aan 
bouwtechnische innovaties en minder angst voor jurisprudentie.  

Flexwoningen passen goed in de opdracht om inwoners die met spoed een 
huis zoeken een plek te bieden. Dit betekent niet dat het de oplossing is voor 
het woningtekort. Samen met ontwikkelaars en buurten zal moeten worden 
gekeken wat er mogelijk is.  

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden 
het daarom vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij 
bouwinitiatieven in hun woonbuurt. Dat betekent ook dat ze vanaf het begin 
duidelijkheid moeten krijgen met wat er met hun invloed gedaan wordt. Om 
ervoor te zorgen dat er in de wijk of gebied draagvlak is moet er gewerkt gaan 
worden met gebiedsvisies die van onderop door inwoners worden opgesteld. 
Hierbij moet niet de angst voor wat er gaat komen centraal staan maar dat het 
past in de omgeving.  

Het CDA Zoetermeer wil demontage en hergebruik van materialen stimuleren 
en sloop verminderen. Door circulair bouwen en het werken met uitneembare 
onderdelen aan te moedigen slaan we drie vliegen in één klap. We maken 
woningen van duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden 
gebouwd/gedemonteerd, en die geschikt zijn voor alle levensfasen.  

2.4 Kwaliteit van de woonomgeving  

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen 
met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene 
openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te zijn en te 
ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie 
zodat bij nieuwe bouwplannen groen en mogelijkheden tot spelen voor 
kinderen of een hondenuitlaatveld(je) al dan niet deels behouden kunnen 
blijven. Het CDA Zoetermeer vindt dat openbare groenstroken beter kunnen 
worden benut. Het houdt de stad koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen 
en zorgt voor versterking van de biodiversiteit. Hierbij denken we aan bloemrijk 
bermbeheer en toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal 
om een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te 
onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het goede 
voorbeeld.   
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Zoetermeer moet ‘waterslim’ worden zodat we de pieken in regenval en 
droogte beter aankunnen. Het CDA Zoetermeer wil groene daken, het 
afkoppelen van hemelwater op het riool en energiebesparende maatregelen 
stimuleren. Europese en nationale subsidieregelingen moeten hiervoor meer 
worden ingezet. Draagvlak onder de inwoners voor windturbines en 
zonnecollectoren is voor het CDA Zoetermeer essentieel. Vervanging door 
stillere windturbines heeft onze voorkeur boven het plaatsen van nieuwe.  

Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud 
communiceert met omwonenden. Wij willen bewoners meer inbreng geven 
over het groen in hun buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, 
dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. 
Ze kunnen snippergroen van de gemeente adopteren. De gemeente faciliteert 
de bewoners waar nodig met materialen en kennis, en organiseert hiertoe een 
vast aanspreekpunt.  

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte 
moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Zo 
zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen.  

Het CDA Zoetermeer blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen 
goed toegankelijk zijn voor iedereen, hindernissen worden gesignaleerd en 
verholpen.  

De gemeente ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken 
om beter voor elkaar te kunnen zorgen.  

2.5 Elkaar ontmoeten is waardevol voor iedereen  

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen 
van contacten tussen inwoners: daarom zoeken we actief naar goede 
ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht 
worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis (huis van de wijk) 
of het bibliotheekfiliaal; het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of 
koffiecorners van supermarkten zijn.  

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de 
eigen ‘bubbel’. We stimuleren ontmoetingen tussen mensen met goede 
banen en opleidingen met inwoners in een kwetsbare positie. Dat draagt bij 
aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.  
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Samenleven en samenwerken met respect, verbondenheid en betrokkenheid 
voor elkaars verschillen. Ongeacht geloof, ras, gender, leeftijd of politieke 
voorkeur. Dit vraagt om burgerschap, een besef van de waarden en normen 
die we als samenleving met elkaar delen. Iedere inwoner heeft meerwaarde 
hoe klein of groot ook. Deze meerwaarde komt het beste tot haar recht als 
inwoners zich gehoord voelen door ons als politiek maar ook burgers 
onderling.  

Verenigingen die actief zijn in de wijk en initiatieven vanuit de buurt willen wij 
graag blijven stimuleren. Zo kan op deze manier eenzaamheid tegengegaan 
worden en worden mensen betrokken. Ook mensen met een beperking 
moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld om andere inwoners te 
ontmoeten en mee te doen in de samenleving. 

2.6 Een veilige, schone en plezierige wijk  

Een plezierige wijk is voor veel inwoners een schone wijk. Dat betekent geen 
puinhopen bij afvaleilanden meer. Daarbij doen we een beroep op de inwoners 
zelf en omwonenden om de vervuilers aan te spreken of bij de gemeente een 
melding te maken. Aan de gemeente de taak om het afval zo snel als mogelijk 
weg te halen. Zodat de omgeving geen stank overlast heeft of het afval zich 
kan verspreiden.  

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn 
in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om 
medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het vertrouwen in 
organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking in de 
wijk. We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en 
pakken deze zoveel mogelijk samen met bewoners aan.  

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals 
buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, 
stimuleren we.  

Afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies en met het vele thuiswerken door 
coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten 
samen met woningcorporaties in op buurtbemiddeling in plaats van escalatie 
en de gang naar de rechter.  
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2.7 Inwoners aan zet: Right to Challenge  

Wij willen dat inwoners en verenigingen het recht krijgen (Right to Challenge) 
om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te 
nemen (tegen minder of gelijke kosten). Dit kan om van alles gaan: van 
onderhoud van snippergroen om het huis, het beheer van sportvelden door de 
club tot de zorg voor ouderen.  

Buurtbewoners kunnen inspraak krijgen bij de inzet van banen in de bijstand 
(wijkbanen): wil de buurt een conciërge bij de moestuin of liever wijkbanen bij 
het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren en ouderen?  

2.8 Bereikbaarheid, (deel)mobiliteit en goede infrastructuur  

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de 
samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.  

Wij zetten in op de realisering van fietssnelwegen. In combinatie met de 
opkomst van de elektrische fiets nodigen snelle routes uit vaker op de fiets te 
stappen en om langere afstanden af te leggen. Dit vermindert tegelijkertijd de 
druk op wegen en het milieu. Vooral in het woon-werkverkeer leidt dit tot 
nieuwe kansen. Wij zetten in op de aanleg van snelfietspaden tussen woon- en 
werkplekken.  

Deelscooters maar ook het delen van auto’s is aan het toenemen. Als stad is 
het fijn voor de bereikbaarheid en mobiliteit van onze inwoners echter zorgt 
het ook voor overlast, vooral bij het parkeren van deelscooters. Bekeuren van 
de foutparkeerders en duidelijke zones aanwijzen waar de scooter wél of juist 
niet geparkeerd mag worden moeten opgenomen worden in het beleid. Zodat 
alle inwoners plezier beleven aan deze nieuwe vorm van mobiliteit.  

Binnen Zoetermeer zijn goede OV-voorzieningen belangrijk. Goed en 
aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto, en kan in 
combinatie met nieuwe mobiliteitsconcepten zoals autodelen er zelfs toe 
leiden dat parkeerplekken worden teruggeven aan de buurt (nieuwe 
speelplekken, of toevoegen van groen). Zo verbetert de leefbaarheid, en 
verminderen drukte en vervuiling in de Zoetermeer.  
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Wij blijven ons inzetten voor de realisering van regionale OV-knooppunten, 
met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (stalling 
fietsen, oplaadmogelijkheden elektrische fietsen, beschut overstappen). De 
komst van woningen bij bedrijventerrein Bleizo vormt een belangrijke 
ontwikkeling in de komst van de ZoRo-lijn (ov-verbinding tussen Zoetermeer 
en Rotterdam).  

2.9 Vrijwilligers en vernieuwing vrijwilligersbeleid  

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de samenleving. In de zorg, bij 
welzijns- en maatschappelijke organisaties, bij sport- en cultuurverenigingen 
en kerken. De gemeente kan veel doen om het vrijwilligerswerk leuker en 
vooral ook makkelijker te maken. In de afgelopen 4 jaar heeft het CDA 
Zoetermeer daar ook ondanks alle financiële beperkingen grote stappen in 
gezet. Vrijwilligers van verschillende organisaties werken veel beter samen, 
met mooie resultaten als gevolg. Zo zijn bijvoorbeeld de regels voor 
onkostenvergoedingen versoepeld, de administratieve lasten verminderd en 
trage procedures worden voorkomen. Vanuit de gemeente is er een 
contactpersoon voor iedere vrijwilligersorganisatie.  

Het CDA Zoetermeer stelt een vrijwilligersombudsman voor, die 
belemmeringen voor vrijwilligerswerk opspoort en aanpakt. Vele verenigingen 
in de sport, de zorg of de muziek hebben moeite om vrijwilligers te vinden. We 
gaan ons inzetten dat het werven van vrijwilligers innovatiever gaat. Inwoners 
willen graag anderen helpen, maar liever ondersteunen liever bij een project 
dan vast te zitten aan een regelmatige tijdsbesteding.  

2.10 Levendigheid en saamhorigheid: een sterk en vitaal verenigingsleven  

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun 
vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om 
samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te 
nemen.  

In de afgelopen periode is als gevolg van corona gebleken hoe belangrijk het 
is dat Zoetermeerders veilig hun (sport) activiteiten kunnen verrichten. De 
gemeente brengt informatie, (externe) kennis en advies in over 
gezondheidsveiligheid. Hier kunnen verenigingen dan weer gebruik van 
maken om een veilig sportklimaat zowel fysiek als gezondheid te kunnen 
blijven bieden aan hun leden.  
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Het CDA Zoetermeer wil dat regels en vergunningen voor verenigingen 
worden verminderd. Wij geven verenigingen meer ruimte voor initiatief. Het is 
goed als ze voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar mogelijk kan 
worden volstaan met algemene regels of met een melding.  

Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend 
(zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden). Verstrekken van kleine 
subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. 
Dus zonder uitgebreide administratie en regels.  

Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van 
alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of 
tentoonstelling in een kerk, willen wij soepel omgaan met 
evenementenvergunningen.  

Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB 
(onroerendezaakbelasting) voor zover dit niet al het geval is.  

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht 
voor meerdere gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. 
Scholen, zorginstellingen en verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van 
hetzelfde gebouw.  

2.11 Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk  

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, 
toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst 
en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige 
voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze 
voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.  

We bezinnen ons of de gemeente culturele instellingen volledig afhankelijk 
moeten zijn van gemeentefinanciering. De gemeente faciliteert de 
samenwerking van verenigingen en onderwijsinstellingen om tot een 
gevarieerd cultuuraanbod te verzorgen voor jong en oud.  

Het CDA Zoetermeer wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen op de 
armoedegrens ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. De 
Zoetermeerpas moet daarom behouden blijven en kan niet verder afgeslankt 
worden.  
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De gevolgen van corona voor de cultuursector zijn groot. We willen lokale 
kunst- en cultuur gezelschappen zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer 
hun gang te laten gaan. Naast de door hen verzorgde lessen, repetities en 
bijeenkomsten dragen deze activiteiten ook bij het gemeenschapsgevoel en 
het verminderen van eenzaamheid. Voor alle amateurgezelschappen willen 
we daarom nog één jaar een korting geven op locaties die zij van de gemeente 
huren.  

Het uitschrijven van opdrachten en prijsvragen voor realisatie van kunstwerken 
aan lokale kunstenaars biedt een goede mogelijkheid om hen te 
ondersteunen en te laten bloeien.  

2.12 Fondsen en subsidies  

Er zijn tal van fondsen en subsidies naast de reguliere gemeentelijke middelen, 
maar deze worden in de ene gemeente veel slimmer en vaker gebruikt dan de 
andere. Door een subsidiecoördinator aan te stellen wil het CDA Zoetermeer 
ervoor zorgen dat de inwoners, bedrijven en gemeente zelf meer van de 
subsidiemogelijkheden (landelijk en soms Europees) gebruik maakt.  
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“Wij maken serieus werk van een eerlijke, sterke en duurzame economie. Een 
economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht 
dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. 
Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op 
de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap 
stimuleren we.”  

3.1 Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning  

Voor het CDA Zoetermeer is het belangrijk dat de gemeente met het midden- 
en kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en 
nemen). Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere 
organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van 
duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van 
toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een 
minimaal aantal stage- en leerplekken en investeringen in innovatie.  

We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers. Behalve als in 
samenspraak met de ondernemers is afgesproken om de inkomsten te 
gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat.  

Daar waar samenwerking tussen ondernemers niet vanzelf van de grond komt, 
moet de gemeente helpen met ondernemersfondsen (of alternatieven). Het 
verhoogde OZB-tarief van deze regeling is inleg in het ondernemersfonds en 
draagt bij aan algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving 
aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten.  

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit 
belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat 
kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte 
voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan.  

We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te 
worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken zoals 
energiescans en haalbaarheidsstudies.   

Hoofdstuk 3: Een eerlijke, sterke en duurzame economie  
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3.2 Minder leegstand  

We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, 
aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen 
worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.  

We willen dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden 
worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten, en dit 
samen met banken en lokale vastgoedeigenaren te realiseren. We willen 
bekijken of een verhuispremie voor bedrijven helpt om het verplaatsen en 
concentreren van winkels aan te moedigen.  

We willen geen grootschalige detailhandel aan de rand van Zoetermeer. Dit 
om het leegzuigen van het stadshart en wijkcentra tegen te gaan.  

In samenwerking met eigenaren van het stadshart en wijkwinkelcentra tot een 
overeenkomst te komen voor het vernieuwen en versterken van deze 
gebieden om zo de oude wijkcentra op te knappen. Het is van belang dat 
leegstaande kantoorruimten omgebouwd worden naar woningen en (waar 
mogelijk) in de plint mogelijkheden voor bijvoorbeeld horeca, detailhandel, 
tandarts of fysiotherapie gerealiseerd worden.  

3.3 Werkgelegenheid dichter bij huis  

Het CDA Zoetermeer wil werkgelegenheid in een eerlijke economie die gericht 
is op de lange termijn, op kwaliteit en op een eerlijke prijs, waar winst niet de 
sterkste drijfveer is. Dat is een keuze voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, duurzaamheid, innovatie en ruimte voor initiatieven voor 
bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke motor voor de 
werkgelegenheid. We willen ruim baan voor het MKB en familiebedrijven, 
kennisinstellingen, ondernemers en onderwijsorganisaties om Zoetermeer en 
de regio economisch te laten bloeien.  

Aandacht hebben voor maatschappelijke ondernemingen en ondernemingen 
met een maatschappelijke missie. Dat kan zijn een wijkrestaurant of een 
schoenmaker die jongeren met achterstanden helpt. Het CDA Zoetermeer wil 
de administratieve regelgeving tot het minimum beperken. We willen 
innovatie op allerlei terreinen bevorderen.  
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Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het 
voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met 
een lokale basisbaan. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt dan de 
bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het doorstromen naar een 
volwaardige baan.  

3.4 Werkgelegenheid voor iedereen  

Het CDA Zoetermeer wil dat re-integratie effectiever verloopt en mensen die 
lang in de bijstand zitten geholpen worden. Dat kan door hen andere 
omgevingen te bieden en daarin vertrouwen en enthousiasme op te bouwen 
om werk te vinden. Een activerend beleid en een enthousiaste uitvoering waar 
iedereen goed in beeld wordt gebracht en niemand wordt afgeschreven, past 
daarbij. Onze burgers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt moeten leer-
werktrajecten worden aangeboden welke aansluiten bij de vraag op de 
arbeidsmarkt. Het doel is het verkrijgen van een reguliere baan. Voor diegenen 
die in de situatie zitten dat werken (nog) niet mogelijk is, willen we dat er voor 
de samenleving waardevol vrijwilligerswerk, een werkend perspectief wordt.  

3.5 Leven lang leren en werken  

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een 
stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van 
vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te 
studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren 
ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven 
ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met 
als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op hun 
beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers.  

We willen daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en 
het bedrijfsleven verbeterd om jongeren aan een stageplek te helpen en 
opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de 
regio.  

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen dat scholen 
gestimuleerd worden om scholieren kennis te maken met maatschappelijke 
organisaties. Zo willen we dat jongeren ervaring opdoen in een bijdrage te 
leveren aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.  
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De ontwikkelingen in de Dutch Innovation Factory (DIF) vormen een stimulans 
voor hieruit komende werkgelegenheid. Het CDA Zoetermeer wil dat bedrijven 
gevoed worden door alle vernieuwende initiatieven uit de DIF. Door een 
jaarlijkse innovatieprijs in het leven te roepen wordt dit bevorderd. 

3.6 Onderwijs en ondernemen versterken elkaar  

Een goed ondernemersklimaat is gebaat bij een goede aansluiting van 
onderwijs en arbeidsmarkt (voor zowel jongeren als volwassenen). Wij delen de 
zorg van ondernemers om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd 
personeel te hebben en te behouden. Onze bedrijven hebben het onderwijs 
nodig en het onderwijs is gebaat bij onze bedrijven. We zien een verbindende 
rol voor de overheid om onderwijs, onderzoek en ondernemers nog meer 
samen te brengen. Het is daarom essentieel dat onze Zoetermeerse bedrijven 
goed op de kaart staan bij onderwijsinstellingen. Een leven lang leren en 
ontwikkelen, zodat (toekomstige) werknemers duurzaam inzetbaar zijn en 
blijven. Het aanbod van werk en de kandidaten voor dat werk (opleiding en 
werkervaring) kunnen beter op elkaar aansluiten.  
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“Het klimaat verandert. Dit heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. 
De afgelopen jaren hebben we de gevolgen daarvan steeds duidelijker gezien. 
Voor Zoetermeer is de verduurzamingsopgave een uitdaging op zowel fysiek 
als sociaal vlak. Wij willen het Zoetermeer zoals we het kennen beter 
doorgeven aan de volgende generatie. Dat betekent dat veranderingen 
nodig zijn. Zoetermeer is de natste gemeente van Nederland en dat hebben 
we gemerkt met wateroverlast op diverse plekken. Het CDA Zoetermeer wil 
deze opgave samen met de inwoners uitvoeren, want samen staan we 
sterker. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone 
energie en vermindering van de CO2-uitstoot dragen we niet alleen bij aan de 
doelen van Parijs, maar zijn we ook zuinig op onze eigen stad. We betrekken 
inwoners vooraf bij grote besluiten en bieden regelingen aan voor de 
benodigde investeringen in isolatie en energiebesparing voor het huis waarin 
u woont.”  

4.1 Klimaatverandering en energietransitie  

De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel, maar 
een veranderingsproces waarin we als samenleving gaandeweg groeien in 
kennis, inzicht en aanpassingen in het dagelijks leven. Met het bieden van 
participatiemogelijkheden wil het CDA Zoetermeer ruimte bieden aan 
inwoners en bedrijven om bij te dragen aan het realiseren van deze belangrijke 
maatschappelijke doelen.  

We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij het grootschalig opwekken 
van energie. Dit begint enerzijds met het goed informeren van inwoners en 
anderzijds met gebruik maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale 
energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We 
willen dat onze inwoners hierin als eerste financieel kunnen deelnemen en 
streven naar 50% lokaal eigendom.  

In het duurzaamheidsbeleid hebben wij een voorkeur voor eenvoudige 
beleidsinstrumenten die langdurig worden ingezet. Vaak kan met kleine 
veranderingen veel milieuwinst worden geboekt. Met consistent beleid weten 
investerende partijen waar ze aan toe zijn.  

 

Hoofdstuk 4: Een duurzame samenleving  
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Het gebruik van gas voor verwarming komt tot een einde in 2040. Dit is een 
flinke uitdaging waar we ons zo snel mogelijk op moeten voorbereiden. Zo 
moet bekend zijn welke (regionale) warmtebronnen waar kunnen worden 
ingezet en wat dat gaat kosten. Uiteraard moeten inwoners voortijdig in de 
planvorming worden betrokken. We willen het gasnet behouden. Niet voor het 
gas maar om in de toekomst de kans te kunnen bieden aan innovaties (zoals 
waterstof) die de infrastructuur van de gasleiding kunnen gebruiken.  

Het CDA Zoetermeer wil proeftuinen starten om ondernemers, 
woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te laten experimenteren 
met duurzame projecten zoals energiepositief bouwen en met energie-, en 
warmte opwekprojecten.  

Het CDA Zoetermeer wil energiearmoede tegengaan. We zorgen ervoor dat 
extra uitgaven voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners 
betaalbaar blijven. Het CDA Zoetermeer maakt zich er in de komende 
collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd via 
het Duurzaamheidsfonds. We zetten de middelen zodanig in, dat het geld ook 
weer terugvloeit bijvoorbeeld door goedkope leningen uit dit fonds mogelijk 
te maken.  

4.2 Draagvlak voor de ambities  

De verduurzamingsopgave is urgent en noodzakelijk voor onze inwoners. 
Inwoners en bedrijven zijn bereid de benodigde stappen te zetten gezien de 
vele initiatieven die er in de samenleving zijn. Het is van belang inwoners met 
een kleine portemonnee te helpen bij de verduurzamingsopgave. We laten 
hen niet in de kou staan.  

Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA 
Zoetermeer inzetten op steun van inwoners, bedrijven en organisaties voor de 
te nemen of eerder genomen besluiten. Samenwerking is hierbij het 
sleutelwoord.  

De verduurzamingsopgave is voor het CDA Zoetermeer een urgent en 
doorlopend proces. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen 
organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen. Indien 
geld, tijd of mankracht ontbreekt, kunnen gemeenten deze 
verantwoordelijke verduurzamingsopgave niet aan. Daarom zullen fondsen 
en subsidies vanuit de provincie, Europa of andere organisaties gezocht én 
gevonden dienen te worde om de noodzakelijke transitie te financieren. 
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4.3 Circulaire economie  

De ruil- en deeleconomie groeit, cofinanciering en crowdfunding nemen toe. 
Het CDA wil dat de lokale overheid deze initiatieven ondersteunt door 
bewustwording te stimuleren en verbinding te zoeken tussen bedrijven, 
organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn.  

Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt, 
is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom 
stimuleren wij coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om 
regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke 
lokale en circulaire economie.  

4.4 Duurzaamheid faciliteren  

In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij 
gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, 
buurthuizen, verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en 
bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen. Dit bespaart deze 
organisaties veel werk en zal op den duur leiden tot lagere energiekosten voor 
deze instellingen en organisaties. 

Nieuwe scholen worden waar mogelijk energieneutraal gebouwd en hebben 
voldoende goede ventilatie. Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld 
gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen kunnen worden gedaan.  

Het CDA Zoetermeer wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit 
zichzelf met goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen 
stimuleren. Het duurzaamheidsfonds moet door middel van leningen deze 
inwoners, organisaties en bedrijven op de goede weg helpen.  

Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. Zoals 
bestaande woningen beter isoleren en zonnepanelen mogelijk maken. Met 
het duurzaamheidsfonds wordt het voor alle inwoners en verenigingen 
eenvoudig om energiekosten te verlagen en een bijdrage te leveren aan 
verduurzaming.  

Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming en 
weten niet altijd hoe dat kan. Wij denken dat het bestaande energieloket waar 
inwoners, sportverenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor 
vragen en ondersteuning nog meer onder de aandacht kan worden gebracht.  
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Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties willen wij een 
afdwingbaar duurzaamheidskader.  

Bij nieuwbouw of transformatie van gebouwen naar woningen wordt 
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen 
mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater.  

4.5 Duurzaam inkopen  

We willen dat duurzaam inkopen door de gemeente Zoetermeer de norm is. 
Ook willen we dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten worden 
gestimuleerd om zich in te zetten voor extra werk-, of stageplekken voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft immers 
zowel op het gebied van fysieke als van sociale duurzaamheid een belangrijke 
voorbeeldfunctie. 

Als het aan het CDA Zoetermeer ligt, hebben lokale hoveniers voor 
bijvoorbeeld het groenonderhoud en lokale ondernemers voor bijvoorbeeld 
het onderhoud aan het gemeentelijk wagenpark en garages, voorrang. 
Immers, hoe kleiner de reisafstanden, hoe duurzamer.  

4.6 Minder afval is beter voor ons milieu!  

Nederland is op weg naar een meer circulaire economie waarin hergebruik van 
producten op termijn de norm is. De bergen plastic in onze parken en ons 
water zijn enorm schadelijk voor planten en dieren. Ook tast het de 
aantrekkelijkheid van onze recreatiegebieden aan. Overmatig gebruik van 
plastic (verpakkingsmaterialen) maakt dat we grote verbrandingsovens nodig 
hebben om te voorkomen dat de afvalbergen ons boven het hoofd groeien. Dit 
kost ons (u dus) heel veel geld. Dat kan en moet anders. Dit vraagt in de eerste 
plaats om verandering van levensstijl van ons allemaal. Oplettend koopgedrag, 
zelf meenemen van tasjes, maakt een groot verschil en daagt supermarkten 
uit om groente en fruit onverpakt in de schappen te leggen en terughoudend 
te zijn met de verkoop van vlees(waren). Verder kiezen wij voor een gemeente 
die de afvalinzameling goed organiseert en bewoners, ondernemers en 
organisaties met voorbeeldgedrag prikkelt en inspireert om de hoeveelheid 
afval terug te dringen.  
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CDA Zoetermeer wil dat de lokale overheid verbinding zoekt met bedrijven, 
organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. Wij 
kiezen voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, 
plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat.  

4.6.1 Referendumafvalbeleid  

In april 2021 is een verzoek van de inwoners om een referendum te houden 
over het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 door de gemeenteraad 
toegewezen. Daarom zal tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen in 
Zoetermeer ook over dit beleidsplan worden gestemd.  

Het CDA Zoetermeer is voor het nieuwe afvalstoffenbeleid omdat er echt iets 
moet gebeuren aan de hoeveelheid restafval die we in Zoetermeer 
produceren. Zoetermeerders produceren 217 kg per inwoner restafval. Het 
gemiddelde in Nederland is 160 kg per inwoner. Oftewel: Zoetermeer zit 35% 
boven landelijk gemiddelde. Het kost steeds meer om dit allemaal te laten 
verwerken. En omdat de overheid hier extra ‘straf’-belasting op heft, gaat dit de 
Zoetermeerders steeds meer geld kosten. Wij willen een mooie toekomst voor 
onze kinderen. Minder restafval produceren hoort bij zorgvuldig omgaan met 
onze leefomgeving en milieu. Restafval wordt nu verbrand en niet hergebruikt. 
Plastic, GFT, papier en glas wel. Daarom moeten we zoveel mogelijk apart 
inzamelen. Een extra oranje bak is op dit moment niet verplicht, maar wat het 
CDA Zoetermeer betreft wel wenselijk: beter een extra bak, dan een verdere 
aanslag op ons milieu en een lege portemonnee!  

4.7 Onderhoud van het groen  

Het niveau van beheer en onderhoud van het groen in Zoetermeer willen we 
terugbrengen naar het oude niveau. Dit kan onder andere worden 
gerealiseerd door te kijken naar alternatieve werkwijzen. Daarbij kan worden 
gedacht aan inschakeling van hoveniersbedrijven in combinatie met de 
medewerkers uit onze sociale werkvoorziening en mensen die vallen onder de 
Participatiewet. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten: beter onderhoud 
van onze parken en groenstroken en het creëren van leerwerkplekken. Door 
inwoners, bedrijven en instellingen gemelde problemen over het beheer en 
onderhoud van onze groenvoorziening, willen we met voorrang oppakken. 
Eigen initiatief van inwoners met betrekking tot het beheer en onderhoud 
hiervan in hun eigen woonbuurt, worden omarmd en gefaciliteerd.   
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“De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er voor 
inwoners en ondernemers. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen 
en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze 
moet rechtvaardig zijn.  

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. 
Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en 
begrijpelijke informatie te krijgen.  

De integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers 
moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele 
proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig 
een terugkoppeling te geven.”  

5.1 Meer ruimte voor de Zoetermeerders  

Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen 
denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren 
aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners.  

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners 
maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om 
inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken. Daarin is een belangrijke rol 
weggelegd voor de (vrijwilligers)organisaties en de politieke partijen om 
inwoners te bekend te maken wat er op de agenda van de politiek staat.  

Om het draagvlak in de samenleving voor ingrijpende besluiten te vergroten 
(bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en zorg), starten wij een proef met 
een lokaal burgerberaad. In zo’n beraad worden inwoners bij loting 
aangewezen om in het voortraject de politiek te adviseren. We willen 
ontdekken hoe dit ondersteunend kan zijn in de beeldvorming van de politiek. 
De definitieve besluitvorming ligt bij de gemeenteraad.  

 

 

Hoofdstuk 5: Een dienstbare en beschermende 
overheid, voor álle Zoetermeerders  
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Wij willen dat de gemeente de lokale kennis benut door expertpanels in te 
zetten rondom specifieke onderwerpen zoals gedaan wordt met de 
Toegankelijkheidsraad en de adviesraad sociaal domein. 
In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke 
onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, 
omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun 
professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving.  

Het CDA Zoetermeer is voor het uitdaagrecht (Right to Challenge). Als 
inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen 
voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven.  

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De 
gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de 
gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat 
ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.  

Met een gebiedsvisie worden inwoners vanaf de start betrokken bij het 
meepraten over de invulling van de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld de 
komst van nieuwe woningen.  

5.2 Een veilig Zoetermeer  

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer 
voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om 
stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het 
bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het 
slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de 
samenleving, zoals ondermijning, woninginbraken, babbeltrucs, veilige 
schoolomgeving (geen messen door jongeren op zak) en openbare ruimte 
(bijvoorbeeld vervuiling van lachgas patronen).  

De wijkagent vervult een essentiële rol en het aantal moet uitgebreid worden. 
OM dit voor elkaar te krijgen blijven we pleitten bij de het Rijk voor meer 
agenten in Zoetermeer. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt 
ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt.  

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld 
vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Inwoners die onder bedreiging of 
chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, 
winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk.  
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Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) 
voorkomen. Dat moeten we voorkomen of stoppen.  

Wij willen dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere 
organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan.  

CDA Zoetermeer stelt voor dat inwoners signalen van ondermijning anoniem 
kunnen melden. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over 
ondermijning, concrete voorbeelden en waar de signalen anoniem zijn te 
melden. De wijkveiligheidsavonden zijn daar de ideale momenten voor. Deze 
moeten dan ook weer, rekening houdend met de coronaregels, opgestart 
worden.  

De laatste jaren zijn er ook in Zoetermeer meer steekincidenten. Dit is een 
groot probleem dat moet worden aangepakt. Mogelijkheden om wapens in te 
leveren zoals bij de landelijke wapen inleveractie zorgt voor de nodige 
aandacht. Daarnaast moet er voorlichting komen en mag er ook van de ouders 
verwacht worden dat hun kind niet met een steekwapen de straat op gaat. 

5.3 Een betrouwbare overheid en gezonde gemeentefinanciën  

We willen dat de gemeente zorgvuldig met haar geld omgaat en gezond 
investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële 
middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid 
zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.  

Wij willen in principe dat de gemeente alleen de rijksinkomsten inzet voor 
taken die we van de Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat we onze 
zorgplichttaken voor onze inwoners verwaarlozen door investeringen in 
andere landelijke doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder adequate 
financiën vanuit het Rijk. We hebben als CDA Zoetermeer ook intensief 
bijgedragen aan het zogenaamde actiecomité́ Raden in verzet. Zonder geld 
geen gemeente was de kernboodschap aan het Rijk. Hoewel veel taken en 
verantwoordelijkheden de laatste jaren van het Rijk naar Gemeenten zijn 
verplaatst, zijn de financiële middelen om die taken naar behoren uit te voeren 
sterk onvoldoende. Dat moet dus anders. We willen niet dat de OZB 
(onroerendezaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. 
Verhoging van de OZB zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de 
begroting sluitend te krijgen.  


