
Als oplossing voor veel complexe vraagstukken wordt vaak de spreuk gebruikt; verbeter de wereld en 

begin bij jezelf. Een oud spreekwoord dat vandaag de dag nog steeds actueel is. 

 

Als we kijken naar duurzaamheid zien we tot ons genoegen dat Zoetermeer hiernaar handelt.  

- Zoetermeer is landelijk koploper op het gebied van aardgasvrije nieuwbouw. 

- We hebben één van de 27 landelijke proeftuinen aardgasvrije wijken.  

- En wij zijn op weg om hetzelfde voor elkaar te krijgen in de wijken Meerzicht en Buytenwegh. 

- We zijn de meest bij-vriendelijke gemeente van Nederland. 

- En naast het ‘green five’ boekje, kunnen onze bewoners ook van de natuur genieten met de 

Zoetermeerse natuur BeleefRoutes app. 

 

Maar voorzitter we zijn er nog niet, er valt nog genoeg te doen op het gebied van duurzaamheid. Op 

het platform ‘waar staat je gemeente’, zien wij bijvoorbeeld dat we in 2018 achter liepen op het 

gebied van duurzame stadslogistiek. Het aantal bedrijfsauto’s en personenauto’s op duurzame 

brandstof is in Zoetermeer 50 procent lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit terwijl het college 

de zero emissie ambitie heeft voor 2025. Dus nog genoeg werk aan de winkel! 

 

Voorzitter, D66 ziet onderwijs als de motor voor kansen op de arbeidsmarkt en wij zijn verheugd om 

in het jaarverslag te lezen dat de synergie tussen onderwijs, economie en arbeidstoeleiding is 

versterkt. De afgelopen jaren is de vraag naar vakmensen met een technische beroepsopleidingen 

gegroeid. Recent hebben wij als raad bij een werkbezoek aan Palenstein gezien hoe er vanuit het 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV), met Smart Technology wordt gewerkt aan een 

innovatieve leerwerkomgeving voor VMBO, MBO en HBO op het gebied van de energietransitie. 

 

Het gaat ook goed met de ontwikkelingen in het Dutch Innovation Park. In 2018 heeft de Haagse 

Hogeschool in overleg met het college, het besluit genomen tot het vestigen van een lectoraat Big 

Data Analytics in Zoetermeer. Dit was naar aanleiding van de motie die D66 in 2017 samen met een 

aantal andere partijen (VVD, Zó! Zoetermeer, PvdA en CU) heeft ingediend. In dit kader zijn wij ook 

verheugd dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag het besluit heeft genomen om geld vrij te 

maken om de vorming van regionale campussen te versnellen. Hiervoor heeft Zoetermeer, samen 

met de Haagse Hogeschool, een bijdrage van 230.000 euro ontvangen voor het ontwikkelen van een 

InnoLab-structuur vanuit het Dutch Innovation Park. 

 

Helaas heeft de genoemde synergie niet geleid tot het behalen van de doelstelling omtrent het 

aantal arbeidsplaatsen. In tegendeel zelfs, het aantal arbeidsplaatsen is in 2018 met circa 900 

plaatsen afgenomen. Voor een blijvend sterke economie is een goed ondernemersklimaat essentieel.  

 

De effectindicator ‘VVE-kinderen dat een meer dan gemiddelde leerwinst boekt’ blijft achter bij de 

doelstelling. In 2018 werd er in Zoetermeer 10 uur VVE aangeboden. D66 is blij dat we recent 

besloten hebben om te starten met 16 uur verplichte VVE. Uit onderzoek blijkt dat het voorkomen 

van taalachterstanden op jonge leeftijd de kansen op een goede schoolloopbaan vergroot. 

 

Voorzitter, terugkijkend op afgelopen jaar kunnen we daarnaast melden dat we tevreden zijn met de 

ontwikkelingen op Samenspraak. Het MET gebruikers bespreken van wat we met het Van Tuyllpark 

kunnen gaan doen en ook de werkwijze voor de nieuwe Cultuurvisie geeft goede hoop. 



Ten aanzien van toegankelijkheid blijven we de vinger aan de pols houden. Toegankelijkheid en de 

Toegankelijkheidsraad blijven, zeker in verband met de bouwagenda, van groot belang. We hebben 

het idee dat de Toegankelijkheidsraad een steeds grotere rol krijgt. Dat is goed nieuws; echter, 

aandacht voor ondersteuning van hen blijft essentieel. 

 

Voorzitter, we begonnen met een spreekwoord en we besluiten er ook mee: voorkomen is beter dan 

genezen. D66 denkt dat door het inzetten op preventieve maatregelen binnen het sociaal domein er 

winst valt te halen. Gezondere inwoners en minder zorgkosten door preventieve zorg. Wat D66 mist 

is inzicht in de verhouding curatief/preventief ingezette budgetten. Graag horen wij van het college 

of zij zicht hebben op welke bedragen binnen onze begroting gericht zijn op preventie en welke 

budgetten gericht zijn op curatief beleid. 


