Spreektekst Voorjaarsdebat 2020.
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op Zoetermeer, maar de echte
impact zal vermoedelijk nog komen. Dat bleek bijvoorbeeld uit de zeer
heldere presentatie van de gemeentesecretaris en zijn mensen. Maar het
blijkt ook als je in gesprek bent met mensen en instellingen in de stad.
Mensen hebben hun baan verloren of gaan die nog verliezen, zeker als de
economie in een neerwaartse spiraal blijft zitten. Dat betekent dat veel
meer mensen een beroep gaan doen op de overheid. Ook op ons als lokale
overheid. Daar zullen we op moeten anticiperen. Het lijkt er alom op dat het
adagium van de terugtredende overheid danig bijstelling behoeft. Wat D66
betreft betekent een sterkere overheid, zowel op rijks als op lokaal niveau,
dat het dan gaat om een faciliterende overheid. Een overheid die wars is
van ondoorzichtige procedures en regels. Een overheid die snel kan
inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en echt kan ondersteunen
waar dat nodig is. Een overheid die uitgaat van het vertrouwen in de
burger. Een overheid die gaat voor gelijke kansen voor iedereen!!!
Zo’n overheid vereist ook een stevige democratische controle en naast een
sterke rol voor de gemeenteraad ook goede mogelijkheden voor inwoners
om mee te denken en input te leveren voor het beleid. Niet alleen voor de
mensen van mijn generatie, de grijze mannen en vrouwen, die zich over het
algemeen wel laten gelden tijdens de samenspraak bijeenkomsten, maar we
hebben, zoals de Minister President het zei, ook de inzichten van de
jongeren nodig.
D66 Zoetermeer heeft daarom dan ook vorige week een digitaal
jongerenplatform in het leven geroepen en ook om deze reden zijn we
mede-indieners van het voorstel van GroenLinks om een jongerenraad in te
richten.
Voorzitter, naast de gevolgen van de corona crisis hebben we ook nog
zorgen over ontwikkelingen in onze stad die te maken hebben met de
groeistuipen van Zoetermeer. Na het reces spreken we hierover als we met
elkaar in debat gaan over Zoetermeer 2040. Zoetermeer is inderdaad de
plek, maar ook een stad met veel uitdagingen.
Onze nieuwe burgemeester kan meteen aan de bak!
Voorzitter, D66 pleit voor maatregelen zodat de Zoetermeerse culturele
instellingen ook de komende periode de culturele programmering door
kunnen laten gaan. Uit onze eerdere schriftelijke vragen bleek dat er samen

met het culturele veld geïnventariseerd is wat ervoor nodig is zodat
culturele instellingen dit jaar financieel door kunnen komen. Welke
maatregelen zij al hebben genomen en of aanvullende noodmaatregelen
nodig zijn. Er is actief met het culturele veld gekeken hoe zij – binnen de
geldende richtlijnen – toch samen cultuur kunnen programmeren in en
voor de stad.
In Zoetermeer hebben we bovendien gedegen en enthousiaste partijen die
evenementen op een professionele manier organiseren. Zet ze in hun
kracht, geef ze de ruimte en verantwoordelijkheden en ondersteun hen
waar nodig. De stad heeft vertier nodig en partijen als Floravontuur zijn
hier bij uitstek geschikt voor om dit professioneel te organiseren. Daarom
dienen we de motie Herstelfonds Evenementen en Cultuur in.
De sportverenigingen zijn het cement van de samenleving, een middel tegen
eenzaamheid en een mogelijkheid om de gezondheid van onze inwoners te
bevorderen. We vragen veel van sportverenigingen en we moeten ze
daarbij steunen. Het overeind houden van een vereniging is een stuk
goedkoper dan het opnieuw opbouwen en het levert ons als gemeente veel
voordelen op. We vragen het college om bij het te bezien hoe de
sportverenigingen kunnen worden ondersteund.
Bij het najaarsdebat spreken we in de raad over de meerjarenbegroting en
zullen we daarbij ook de opbrengsten uit de verkoop van de ENECO
aandelen betrekken. Wat D66 betreft doen we dat vanuit het perspectief
van een visie Zoetermeer 2040. We zullen hierover nog met elkaar in
gesprek gaan, maar voor mijn fractie is het van groot belang dat we zorgen
dat we kwaliteit toevoegen aan onze stad. In dit verband wil ik graag
noemen dat we er voor zorgen dat onze binnenstad nog aantrekkelijker
wordt, bijvoorbeeld door de verhuizing van de Boerderij naar de plek waar
nu de brandweerkazerne staat.
Wat D66 betreft gaan we ook meer vaart maken met het wijkgericht
werken en zorgen we er voor dat we bij het Najaarsdebat knopen kunnen
doorhakken over de Huizen in De wijk. Wij roepen met een motie het
college op om de wijkvestigingen van de bibliotheek om te bouwen tot
huizen van de wijk en te onderzoek hoe we in Seghwaert een huis van de
wijk kunnen creëren.
We zullen ons ook nog meer moeten inspannen om jongeren voor onze stad
te behouden. Daarom moeten we de positie van jongeren op de
woningmarkt versterken, we dienen hiervoor een motie in.

In mijn inleiding sprak ik al over de impact van Corona. Duidelijk is dat deze
impact zeker groot zal zijn op groepen die het al moeilijk hebben. Het
zoveel mogelijk voortzetten van de geformuleerde verbeteringen uit leeragenda avonden is van groot belang. Bevorderen van zelfredzaamheid en
financiële weerbaarheid is hier een belangrijk item. Evenals het voorkomen
van terugval in een schulden- of armoede-situatie. Het toetsen van positieve
effecten van bijvoorbeeld de Buddy-app op beide items, moet ons inziens
daarom ook zo spoedig mogelijk worden ingezet.
Voorzitter, toegankelijkheid is en blijft een item dat makkelijk vergeten
wordt. Met de verbouwingsplannen van het stadhuis en het langzamerhand
verder openen van de stad na de corona-maatregelen is de kans groot dat
de toegankelijkheid weer een ondergeschoven kindje wordt; D66 verzoekt
het college om expliciet aandacht te geven aan een toegankelijke stad en
pro-actief hiervoor de de Toegankelijkheidsraad te benaderen.
Voorzitter, zoals u ongetwijfeld weet, is D66 voor goed onderwijs, u
verwacht niet anders van ons! Vorige week vroegen wij aan de wethouder:
Investeer in een doorlopende leerlijn tussen scholen en bedrijfsleven want
dit versterkt de verbinding beroepsonderwijs aan de arbeidsmarkt. De
wethouder deed de toezegging om ons dit jaar te informeren over het
onderzoek naar de komst van de beroepscampus. Ook de plannen voor het
HBO sluiten hier goed bij aan. Tijdens het begrotingsdebat is onze motie
‘Verkenning aanbod Associate-degree opleidingen in Zoetermeer met
algemene stemmen aangenomen De wethouder gaf aan dat hij de motie
beschouwde als een steun in de rug, maar dat de motie overbodig leek,
omdat hij al in gesprek was met de verschillende onderwijsinstellingen
maar daarna bleef het stil. Daarom dienen wij samen met de VVD, de PVV,
ZO! Zoetermeer, de SP en het CDA een ‘reminder motie ’in.
De afgelopen weken hebben we gezien hoe belangrijk de mantelzorgers in
onze stad zijn. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
ondersteuning van hun mantelzorgers. In Zoetermeer krijgen zij als
waardering voor hun inzet een bedrag van € 200 per jaar. Ondanks het feit
dat de verwachting is dat het aantal mantelzorgers de komende jaren blijft
stijgen wil D66 dit mantelzorgcompliment blijven voortzetten.
En dan de Jeugdzorg, een terugkerend zorgenkindje. In deze
Perspectiefnota wordt gesproken over een verbeterplan gecertificeerde
instellingen Jeugd. Tegelijkertijd zien we vanuit de rijksoverheid een
kamerbrief langs komen. Voorzitter, we zijn het zicht een beetje kwijt, we

willen voorkomen we dat we straks bij het kruisje moeten tekenen, Samen
met een aantal andere partijen hebben we hierover vragen gesteld.
Voorzitter ik begon mijn betoog met de coronacrisis. Een crisis van
ongekende omvang en deels nog onbekende impact. We zullen nog veel
moeten doen om weer terug te keren naar normaal. Het doet ons bijna
vergeten dat er ook nog een ander groot probleem is dat om actie vraagt en
dat is de een dreigende klimaatcrisis. We zullen als samenleving er alles aan
moeten doen om ook deze problematiek aan te pakken. Ook in Zoetermeer
zullen we onze bijdrage moeten leveren, daarom is het goed dat we in het
coalitieakkoord hebben opgenomen dat we uit de opbrengst van de
verkoop van de ENECO aandelen een duurzaamheidsfonds willen starten.
Met onze motie willen we dat deze afspraak nog eens goed onderstrepen
en er concreet invulling aan geven door specifiek particuliere
woningeigenaren te stimuleren om hun woning te verduurzamen.
Voorzitter D66, u kent ons als een partij van optimisme en energie. Wij zijn
er van overtuigd dat we samen met onze inwoners de uitdagingen aan
kunnen en dat we in staat zijn om onze stad steeds weer een beetje beter en
mooier te maken.

