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Voorwoord Sigrid Kaag 

Geachte lezer, 

Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te 

beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende 

kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten. 

De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een 

sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen. 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat 

leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij 

willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan 

waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op 

huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek – ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig 

voelt in de buurt. 

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan 

gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen, maar geven ons 

rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het 

compromis. 

Er staat veel op spel. Wilt u dat Zoetermeer meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs zo goed 

wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt naar morgen? Dan 

heeft u het juiste programma opengeslagen. 

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.  

Hartelijke groet en veel leesplezier, 

Sigrid Kaag 
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Voorwoord Frank Schoonbeek 

Beste lezer, 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 mag ik D66 Zoetermeer als lijsttrekker aanvoeren. Een enorme eer en uitdaging, omdat we 

weer de grootste partij in Zoetermeer willen worden en voor een aantal serieuze opgaven staan.  

Zoetermeer, een prachtige stad, waar we veel goed voor elkaar hebben, en waar ook nog veel te verbeteren is. We zijn gelukkig een 

sterke, veerkrachtige stad en het zijn uitdagingen die we samen met elkaar moeten en zeker ook kunnen aanpakken; ook met jouw 

ideeën en inzet. De kracht van onze stad zit namelijk in de samenwerkende kracht van inwoners mèt de gemeente.   

We gaan bijvoorbeeld aan de slag om het woningtekort op te lossen. Wat D66 betreft pakken we dat vooral aan door de doorstroming te 

bevorderen. Bouwen voor de juiste groepen, waardoor het ongewild en ongewenst ‘scheefwonen’ wordt tegengegaan en er ook voor jou 

en/of jouw kinderen een eigen plek is.  

Bij grote bouwprojecten moet het niet alleen om de woningen gaan; het gaat om de ontwikkeling van het hele gebied waarbij de 

kwaliteit van dat hele gebied belangrijk is en waarbij we rekening houden met de bestaande omgeving en huidige bewoners van het 

gebied.  

Dat we hierbij ook moeten blijven werken aan een toegankelijke en inclusieve stad, spreekt voor zich. Iedereen moet kunnen meedoen 

en zijn of haar weg kunnen vinden. Dat geldt voor fysieke toegankelijkheid en ook voor het tegengaan van discriminatie en het kunnen 

meedoen in de samenleving.  

Dit ‘meedoen’ wordt wat ons betreft ook ondersteund door buitenschools een divers pakket van activiteiten aan te bieden in Integrale 

KindCentra en door het realiseren van een betere afstemming en aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Zodat er ook voor 

jou(w kinderen) voldoende ontwikkelmogelijkheden en baankansen zijn; nu en in de toekomst.  

Je eigen leefomgeving, daar heb je elke dag mee te maken. Een schone, veilige, prettige omgeving in je buurt is van groot belang om 

gelukkig(er) en gezonder te leven. Voldoende faciliteiten in de directe omgeving horen daarbij. Zoals je van ons verwacht gaat het dan 

ook om de mogelijkheid om in onze mooie natuur te vertoeven en om ontspanning door kunst en cultuur. Daarnaast moet er wat ons 

betreft in elke wijk een Huis van de Wijk zijn, waar je makkelijk binnen kunt lopen met vragen, voor contact en voor ontspanning. 

Wat ons betreft krijg je daarom als inwoner ook meer zeggenschap over je eigen buurt; de omgeving waarvan je als inwoner het beste 

weet hoe het beter kan en waar je elke dag direct mee te maken hebt. 

Die leefomgeving moet een gezonde leefomgeving zijn en een leefomgeving die we ook voor de volgende generaties duurzaam inrichten. 

Dat betekent dat we moeten zoeken naar alternatieven voor vervuilende aspecten. Bijvoorbeeld zorgen voor energie-neutrale 

woningen, duurzaam vervoer, het investeren in de natuur en zorgen voor biodiversiteit. We doen het al goed met onze natuurgebieden 

en ‘nul op de meter woningen’ in Zoetermeer, maar het kan nog veel beter. De fiets krijgt daarom ook zoveel mogelijk voorrang en we 

zorgen voor een passend energie-advies voor iedereen. 

De belangrijkste onderwerpen in de verkiezingen zijn voor D66, het investeren in een prettige, duurzame leefomgeving voor jou als 

inwoner, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en mee kan doen en 

zorgen voor een eigen plek voor iedereen, zodat we kunnen genieten van het moois dat Zoetermeer heeft. 

Frank Schoonbeek 

Lijsttrekker D66 Zoetermeer 
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Samen zijn wij Zoetermeer – samen maken wij Zoetermeer 

Zoetermeer is een prachtige stad, een gezellige stad, een stad die veel te bieden heeft. Het is er heerlijk wonen. Er zijn scholen, winkels 

en parken in de buurt. Er is sport en cultuur, er is werk, vervoer, vertier, natuur, zorg, saamhorigheid – er is eigenlijk alles! Maar toch, 

een stad als Zoetermeer is nooit af. 

D66 wil Zoetermeer verder ontwikkelen en tot bloei brengen. Zoetermeer is binnen een halve eeuw uitgegroeid van een dorp tot een 

van de grotere steden van ons land. Maar in het afgelopen decennium heeft de stad zich niet meer zo stormachtig ontwikkeld. De 

gevolgen van de economische crisis van 2008 hebben lang doorgewerkt. De bouw van nieuwe woningen is achtergebleven bij de 

behoefte. Er is bezuinigd op tal van voorzieningen, niet alleen op maatschappelijke ondersteuning, arbeidsbemiddeling en jeugdzorg, 

maar ook op cultuur, recreatie en onderhoud van de openbare ruimte. Daar is recent de coronapandemie nog een keer overheen 

gekomen. Deze heeft een zware wissel getrokken op de middenstand, de horeca en de culturele sector. 

D66 is een pragmatische partij: wij leren van het verleden. Wij zijn gericht op de inhoud en zakelijk in onze benadering. Wij willen een 

frisse energie in het lokale bestuur: met een open blik de toekomst tegemoet, praktisch en oplossingsgericht aan de slag, investeren in 

de stad en investeren in de bewoners. Na de nadruk op bezuinigingen gedurende de afgelopen jaren is het nu belangrijk om de 

gemeentelijke voorzieningen niet verder af te breken, maar te behouden en te versterken. Wij investeren in de weerbaarheid van 

mensen: in onderwijs, zorg en maatschappelijke ondersteuning. 

Voor ons staat kwaliteit van leven voorop. Kwaliteit is meer dan materiële ontplooiing en welvaart. Het gaat ook om gezondheid, 

geborgenheid en toekomstbestendigheid. Daarom investeren wij in huisvesting van hoge kwaliteit. Daarom investeren wij in 

verduurzaming en vergroening van de stad. Dat is urgent. Wachten totdat de wal het schip keert, is geen optie. 

D66 wil nieuwe richtingen inslaan. De periode van een onbegrensd vertrouwen in particulier initiatief en zaken overlaten aan de markt 

hebben wij achter ons gelaten. Het is tijd voor een nieuwe balans tussen publieke sector en marktsector. Om de gevolgen van de 

coronapandemie de baas te worden, moet de overheid het initiatief nemen en de maatschappelijke solidariteit een nieuwe inhoud 

geven. Dat vraagt om nieuw leiderschap vanuit de overheid.  

Wij maken ons zorgen over de voortschrijdende maatschappelijke polarisatie. In Nederland, en zeker ook in Zoetermeer, zijn de 

verschillen tussen mensen in inkomen, vermogen en kansen in het leven groot. Wij gaan voor het terugdringen van ongelijkheid. Wij zijn 

sociaalliberaal: wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Daarom zetten wij ons extra in om tegenstellingen te overbruggen tussen 

groepen mensen in de samenleving die in verschillende ‘bubbels’ lijken te leven. Wij gaan het gesprek aan en we luisteren naar iedereen, 

ook en vooral naar mensen die het niet met ons eens zijn. Wij betrekken inwoners bij het bestuur van onze stad: alle inwoners. We 

werken samen met iedereen die niemand buitensluit en bereid is gezamenlijk oplossingsgericht te werken. 

Hoe wij dat doen, leggen we uit in dit verkiezingsprogramma. 
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Leeswijzer 

De structuur van dit verkiezingsprogramma is ontleend aan de programmabegroting van de gemeente Zoetermeer. Per hoofdstuk van 

de programmabegroting geven we hieronder de onderwerpen weer waarop wij beleid willen voeren.  

Bij elk onderwerp, aangeduid in de tekst met koppen en subkoppen, verwoorden we wat wij belangrijk vinden en waar wij in de 

komende raadsperiode aan willen werken. Onder de woorden onze inzet specificeren wij puntsgewijs wat wij als D66 concreet willen 

doen. Dit is onze koers en het uitgangspunt voor onze inzet. En dit zou de werkelijkheid worden als we voldoende stemmen krijgen om 

het beleid in Zoetermeer te bepalen en genoeg middelen om dit beleid in daden om te zetten. En het is ook onze inzet bij eventuele 

collegeonderhandelingen. 



 

Pagina 6 van 43 

Inhoudsopgave 

1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie ............................................................................................................................................................ 9 

1.1 Onderwijs ................................................................................................................................................................................................................................................ 9 

1.1.1 Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) ............................................................................................................................................................................. 9 

1.1.2 Aansluiting onderwijs en jeugdhulp .................................................................................................................................................................................... 9 

1.1.3 Schoolhuisvesting ...................................................................................................................................................................................................................... 10 

1.1.4 Onderwijsinhoud ........................................................................................................................................................................................................................ 10 

1.1.5 Samenwerking en coördinatie ............................................................................................................................................................................................. 11 

1.2 Lokale economie ............................................................................................................................................................................................................................... 11 

1.3 Arbeidsparticipatie en armoede ............................................................................................................................................................................................... 12 

1.3.1 Arbeidsparticipatie ................................................................................................................................................................................................................... 12 

1.3.2 Armoede ......................................................................................................................................................................................................................................... 12 

2. Samen leven en elkaar ondersteunen ........................................................................................................................................................................ 14 

2.1 Jeugdhulp ............................................................................................................................................................................................................................................. 14 

2.2 Ouderenzorg ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 

2.3 Wijkgericht werken......................................................................................................................................................................................................................... 15 

2.4 Preventie .............................................................................................................................................................................................................................................. 16 

2.5 Divers, inclusief en zorgzaam ..................................................................................................................................................................................................... 16 

3. Duurzaamheid, natuur, biodiversiteit en groen .................................................................................................................................................... 19 

3.1 Opwekking duurzame energie ................................................................................................................................................................................................... 19 

3.1.1 Zonne-energie en windenergie ........................................................................................................................................................................................... 19 

3.1.2 Andere stappen naar verduurzaming .............................................................................................................................................................................. 19 

3.2 Vermindering van gebruik fossiele brandstoffen ............................................................................................................................................................. 20 

3.2.1 Woningen ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 

3.2.2 Bedrijven ........................................................................................................................................................................................................................................ 21 

3.2.3 Gemeentelijke organisatie ..................................................................................................................................................................................................... 21 

3.2.4 Verkeer ............................................................................................................................................................................................................................................ 21 

3.3 Vermindering van restafval ........................................................................................................................................................................................................ 22 

3.4 Natuur, biodiversiteit en groen ................................................................................................................................................................................................. 22 

3.5 Voeding ................................................................................................................................................................................................................................................. 23 

4. Vrije Tijd ................................................................................................................................................................................................................................... 25 

4.1 Kunst en cultuur ............................................................................................................................................................................................................................... 25 

4.2 Sport en bewegen ............................................................................................................................................................................................................................. 26 

4.3 Binnenstad en evenementen ...................................................................................................................................................................................................... 26 



 

Pagina 7 van 43 

5. Veiligheid in de stad ............................................................................................................................................................................................................ 28 

6. Dienstverlening en participatie ..................................................................................................................................................................................... 31 

6.1 Dienstverlening en digitalisering ............................................................................................................................................................................................. 31 

6.1.1 Digitale toegankelijkheid ........................................................................................................................................................................................................ 31 

6.1.2 Verstandig omgaan met data en algoritmes ................................................................................................................................................................. 31 

6.2 Participatie en lokale democratie ............................................................................................................................................................................................ 32 

6.2.1 Participatie in de gemeentelijke besluitvorming ........................................................................................................................................................ 32 

6.2.2 Versterken van de lokale democratie ............................................................................................................................................................................... 33 

6.2.3 Ondersteunen van lokale initiatieven .............................................................................................................................................................................. 33 

7. Inrichting van de stad ......................................................................................................................................................................................................... 35 

7.1 Woningbouw en woningmarkt .................................................................................................................................................................................................. 35 

7.2 Leefomgeving en openbaar groen ............................................................................................................................................................................................ 36 

7.3 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................................................................................................................................. 37 

7.4 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid ................................................................................................................................................................................... 37 

8. Financiën .................................................................................................................................................................................................................................. 40 

8.1 Sterke en toekomstbestendige gemeentelijke financiën .............................................................................................................................................. 40 

8.2 Transparante en gedragen gemeentelijke financiën....................................................................................................................................................... 41 

9. Verantwoording .................................................................................................................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 8 van 43 

 

Onderwijs, 
economie en 
arbeidsparticipatie 
 



 

Pagina 9 van 43 

1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie 

We leven in een veeleisende en snel veranderende samenleving. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen hierin mee kan komen 

en een plek vindt. Daarvoor hebben we goed onderwijs nodig, gezonde bedrijven en werkgelegenheid voor iedereen.  

1.1 Onderwijs 

Goed onderwijs is een voorwaarde voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding 

helpt je je talenten te ontwikkelen om mee te doen in de samenleving en je steentje bij te dragen. Het geeft je vrijheid. Goed onderwijs 

gaat kansenongelijkheid tegen. 

De Rijksoverheid is primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Maar een aantal belangrijke taken ligt bij de gemeente, waaronder: 

vroeg- en voorschoolse educatie bevorderen, zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de jeugdhulp, en zorgen voor goede 

schoolhuisvesting. Daarnaast kan de gemeente het onderwijs bevorderen door een gesprekspartner te zijn voor onderwijsinstellingen 

en andere belanghebbenden, hen met elkaar in gesprek te brengen, en nieuwe initiatieven te stimuleren. 

1.1.1 Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 

We willen voorkomen dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand aan de basisschool beginnen. Daarom is vroeg- en voorschoolse 

educatie (VVE) belangrijk. We zetten ons in voor de vorming van Integrale Kindcentra (IKC): kinderopvang en basisonderwijs onder één 

dak, waar mogelijk samen met andere maatschappelijke organisaties. 

 Onze inzet: 

1. We laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot IKC om zoveel mogelijk kinderen toegang tot de IKC-activiteiten te geven. 

1.1.2 Aansluiting onderwijs en jeugdhulp 

Leerlingen die het moeilijk hebben of vastlopen op school, verdienen hulp. We willen voorkomen dat ze achterop raken, uitvallen of 

thuis komen te zitten. 

 Onze inzet: 

1. We betrekken jeugdhulpinstellingen in de ontwikkeling van maatregelen om samen met basisscholen en scholen voor 

voortgezet onderwijs schooluitval en onderwijsachterstanden tegen te gaan. Daarbij hebben we aandacht voor 

laaggeletterdheid, dyscalculie en achterblijvende digitale vaardigheden. 

2. We zoeken voor ieder kind passend onderwijs en zorgen dat geen scholier meer thuiszit. 

3. Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties die zich inzetten om kinderen met een achterstand te stimuleren om hun 

vaardigheden te ontdekken en beroepsbeelden te verkrijgen. 
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1.1.3 Schoolhuisvesting 

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk goede ventilatie van gebouwen is. Daarom willen we meer aandacht voor 

een gezond binnenklimaat op school. Bovendien willen we schoolgebouwen zo snel mogelijk verduurzamen: het gasgebruik moet 

omlaag en de gebruikte elektriciteit moet duurzaam zijn opgewekt. Op schoolpleinen willen we meer groen. 

 Onze inzet: 

1. Wij onderzoeken de kwaliteit van het binnenklimaat van elk schoolgebouw in Zoetermeer en treffen waar noodzakelijk 

maatregelen om te zorgen voor voldoende ventilatie en een goede luchtkwaliteit.  

2. Waar we investeren in schoolgebouwen (in nieuwbouw, verbouw of uitbreiding), gebeurt dat met het oog op verduurzaming. 

We isoleren en schakelen waar mogelijk over op duurzame energie (veelal met zonnepanelen) en op energiezuinige 

verlichting (veelal LED-verlichting). 

4. Wij gaan in gesprek met basisscholen over vergroening van schoolpleinen, mede ter ondersteuning van natuureducatie. 

5. Wij zetten de vestigingen van de openbare bibliotheek in als een voorziening die complementair is aan de schoolgebouwen: in 

bibliotheekzalen – en in het Stadsforum ook elders – creëren we meer studieplekken om geconcentreerd te kunnen studeren. 

6. Jongeren blijven in beweging met drie uur gymles in de week in het basis- en middelbaar onderwijs. De capaciteit voor 

gymzalen wordt door ons onderzocht en waar nodig uitgebreid om dit mogelijk te maken. 

1.1.4 Onderwijsinhoud 

De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar kan wel de aandacht van scholen vragen voor specifieke thema’s en op 

die thema’s scholen ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat een school een veilige en vertrouwde plek is voor alle kinderen, wat 

hun afkomst, geloofsovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid ook is. Wij vinden het ook belangrijk dat een school niet alleen het 

curriculum onderwijst, maar daarnaast aandacht heeft voor culturele vorming, sport, sociale vaardigheden en burgerschap. 

 Onze inzet: 

1. Wij gaan met scholen in gesprek over de invulling van de wettelijke plicht om LHBTI+acceptatie te bevorderen en over 

aandacht in het lesprogramma over seksualiteit en diversiteit in het algemeen, waaronder aandacht voor het leven met een 

beperking. Waar nodig leveren wij ondersteuning en begeleiding.  

2. Wij initiëren, organiseren en faciliteren een intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen enerzijds en 

maatschappelijke en culturele organisaties anderzijds. Daarmee bewerkstelligen we dat kinderen via hun school meer dan nu 

in aanraking komen met cultuur, sport, natuurbeleving, maatschappelijke activiteiten en verenigingsleven. 

3. In het onderwijs bevorderen dat er meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid educatie, zoals dat bijvoorbeeld nu al in 

Leiden en Leiderdorp plaatsvindt. 

4. Met mbo- en hbo-opleidingen willen we onderzoeken hoe uitbreiding van opleidingsmogelijkheden in Zoetermeer kan 

plaatsvinden, specifiek gericht op de arbeidsvraag van de toekomstige energietransitie. 
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1.1.5 Samenwerking en coördinatie 

Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting van basisonderwijs op voortgezet onderwijs, vervolgens op beroepsonderwijs, en 

tenslotte op de arbeidsmarkt. Wij vinden dat de gemeente een rol heeft te spelen in het verbeteren van deze aansluitingen. Het gaat 

erom de overstap tussen verschillende scholen soepeler te laten verlopen, om schooluitval te voorkomen en te bevorderen dat 

leerlingen het pad door het onderwijs volgen dat het best bij hen past. 

 Onze inzet:  

1. Wij inventariseren met vmbo- en mbo-opleidingen hoe de doorstroom van vmbo naar mbo te bevorderen, om te voorkomen 

dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten. Wij onderzoeken mogelijkheden om vmbo- en mbo-

opleidingstrajecten binnen dezelfde instelling onder te brengen en om overgangen te vergemakkelijken met 

schakelprogramma’s. 

2. Wij onderzoeken daarnaast met mbo- en hbo-opleidingen hoe de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen. In dat verband 

gaan we het gesprek aan over mogelijkheden om associate degree opleidingen in de stad te vestigen, verkorte hbo-opleidingen, 

vooral gericht op de doorstroming vanuit het mbo. 

3. Wij intensiveren het gesprek tussen beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau en het Zoetermeerse bedrijfsleven, om het 

beroepsonderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (lokale) arbeidsmarkt. Om de samenwerking tussen het 

beroepsonderwijs met het lokale bedrijfsleven en met lokale publieke en maatschappelijke organisaties te versterken, 

ondersteunen wij de lokale vestiging van practoraten (expertiseplatforms voor praktijkgericht onderzoek) in het mbo en 

lectoraten in het hbo.  

4. Wij stimuleren mbo, hbo en wo studenten om stage te gaan lopen bij de gemeente. Hiervoor moet er genoeg begeleiding 

beschikbaar komen. 

1.2 Lokale economie  

Ondernemerschap is de bron van welvaart, creativiteit de bron van vooruitgang. Om te ondernemen en creatief te zijn, hebben 

ondernemers ruimte en vrijheid nodig. Die willen wij hen bieden. We ondersteunen hen met een zo goed mogelijke gemeentelijke 

dienstverlening. Met hen die door de coronapandemie zwaar getroffen zijn, zoeken we naar mogelijkheden voor duurzaam herstel. 

 Onze inzet: 

1. Wij houden lokale regels en verordeningen kritisch tegen het licht, met oog voor nut en noodzaak enerzijds en lasten en kosten 

anderzijds. Wij nodigen ondernemers uit om ons hierbij te helpen. Waar verantwoord, gaan we meer uit van vertrouwen 

(bijvoorbeeld door een vergunningsplicht te vervangen door een meldingsplicht). 

2. Om de groei van werkgelegenheid in Zoetermeer te bevorderen, ontwikkelen wij een strategie om Zoetermeer als 

vestigingsplaats onder de aandacht te brengen, niet alleen gericht op bedrijven, maar ook op overheidsorganisaties, 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

3. Wij bieden winkeliers meer vrijheid, bijvoorbeeld om activiteiten te combineren (zoals horeca en boekverkoop) of om 

openingstijden te bepalen. 

4. Wij stimuleren verduurzaming van zakelijk onroerend goed met gerichte subsidies en/of belastingmaatregelen. 
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1.3 Arbeidsparticipatie en armoede 

‘Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.’ Wij geloven in een samenleving die iedereen de kans biedt om zich in vrijheid te 

ontwikkelen en de helpende hand uitstrekt naar wie het in het leven tegenzit. Wij geloven in een solidaire samenleving, een 

gemeenschap die mensen weer op de been helpt, die het moeilijk hebben. Wij willen een samenleving die mensen op weg helpt om zo 

veel mogelijk onafhankelijk, zelfredzaam en vrij te zijn. 

1.3.1 Arbeidsparticipatie 

Een betaalde baan is meer dan een bron van inkomen en een basis voor economische zelfstandigheid. Werk – betaald en onbetaald – 

draagt bij aan zingeving en ontplooiing en biedt sociale contacten en structuur. Daarom vinden wij werk buitengewoon belangrijk. 

 Onze inzet: 

1. Wij gaan in gesprek met onderwijsinstellingen en aanbieders van opleidingen en trainingen om re- integratietrajecten meer te 

richten op de ontwikkeling van vaardigheden waarnaar in de nabije toekomst vraag is op de arbeidsmarkt. 

2. Wij bouwen voort op eerdere pilots met bijverdienen naast een bijstandsuitkering en op ervaringen met maatwerk in de 

begeleiding van inwoners met een uitkering. 

3. Het leveren van een tegenprestatie voor een uitkering kan zinvol zijn om mensen weer op weg naar betaald of onbetaald werk 

te helpen. Wij houden vast aan het stimuleren en ondersteunen van het leveren van een tegenprestatie, maar wij stellen deze 

niet verplicht. 

4. Wij investeren in het Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf, waar mogelijk als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.  

5. Wij bieden ruimte aan basisbanen, om werk met behoud van uitkering mogelijk te maken in werkzaamheden in de publieke 

sector, zoals in het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk. 

1.3.2 Armoede 

Wie in armoede terechtkomt, moet op ondersteuning van de gemeenschap kunnen rekenen. Het doel van ondersteuning is op weg te 

gaan naar onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Daarvoor kunnen investeringen nodig zijn, in schuldsanering, in opleiding of in het 

vinden van passend werk. Soms zijn onafhankelijkheid en zelfredzaamheid beperkt of niet realiseerbaar. Ook dan laten we niemand 

vallen.  

 Onze inzet: 

1. We helpen inwoners zoveel mogelijk om schulden te voorkomen (preventie) en als ze eenmaal uit de schulden zijn, om 

terugval te voorkomen.  

2. Wij treffen extra voorzieningen, in termen van capaciteit en budget, om de schulden- en armoedeproblematiek die een 

uitvloeisel is van de corona pandemie op te vangen. 

3. We ondersteunen initiatieven van bewoners en ondernemers in gebieden die een extra impuls kunnen gebruiken bij het 

bestrijden van armoede. 

4. Als er vanuit de landelijke overheid experimenten worden gestart met een basisinkomen, dan bieden we aan als pilotgemeente 

te fungeren. 
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2. Samen leven en elkaar ondersteunen 

Het is het mooiste als je zo veel mogelijk je eigen weg in het leven kunt kiezen. Maar als dat niet lukt, moet je op hulp kunnen rekenen. 

Wanneer je behoefte hebt aan jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning, kun je een beroep doen op de gemeente. Wat ons betreft, 

organiseert de gemeente dat laagdrempelig, in de buurt, klantvriendelijk, samenhangend, op een toegankelijke manier en niet 

verkokerd. 

2.1 Jeugdhulp 

Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren prettig, veilig en gelukkig kunnen opgroeien. Toch komt het voor dat jongeren in 

aanraking komen met geweld of misbruik, dat ze gebukt gaan onder schulden of ziekten in het gezin, of te maken krijgen met psychische 

problemen. Deze jongeren hebben recht op hulp. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdzorg en jeugdbescherming, en 

ook voor consultatiebureaus. 

Als het niet goed dreigt te gaan, is het belangrijk er zo vroeg mogelijk iets aan te doen. Medewerkers van consultatiebureaus, huisartsen 

en leraren zien problemen vaak vroegtijdig aankomen. Het is belangrijk hen te helpen daarop in te spelen. 

Wij willen kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen geven. Daarom bieden we kwetsbare kinderen en jongeren in lastige (thuis)situaties 

hulp en steun. Daarbij gaat het om tijdigheid en om maatwerk. Het gaat om een samenhangend ondersteuningsaanbod, liefst in de eigen 

leefomgeving, om zoveel mogelijk gewoon mee te kunnen blijven doen. Dat vraagt om samenwerking van jeugdzorg, scholen en andere 

hulpverleners, en een integrale aanpak. 

Onze inzet: 

1. Wij zorgen ervoor dat zorg beschikbaar is op het moment dat die hard nodig is. Daartoe pakken wij wachtlijsten aan. Dit doen 

we door de samenwerking binnen de regio Haaglanden verder te verbeteren.  

2. Wij onderzoeken of we samenwerking in de jeugdzorg kunnen bevorderen door hiervoor één loket per wijk te organiseren, 

met een lokaal aanbod van lichtere jeugdzorg en waar nodig een verwijsfunctie naar regionaal beschikbare zwaardere of meer 

specialistische jeugdzorg.  

3. Wij zetten nog meer in op het vroegtijdig signaleren van problemen. Daartoe gaan we in gesprek met huisartsen, scholen, 

sportverenigingen en andere organisaties, en ook met jongeren zelf. 

4. Wij starten een pilot schuldsanering voor jongeren. Daarbij neemt de gemeente de schulden over, en brengt de jongere onder 

begeleiding en toezicht zijn financiën weer op orde. We bouwen daarbij voort op de ervaringen met de ‘Buddy-app’. 

5. Wij zorgen ervoor dat kinderen niet tussen wal en schip vallen zodra ze achttien jaar worden en ze geen beroep op jeugdzorg 

meer kunnen doen. Wij zoeken oplossingen in initiatieven als Team8tien, waarbij een integraal team vanuit de Jeugdwet, de 

Wmo en de Participatiewet zich inzet om knelpunten op individueel niveau op te lossen. 

6. We voeren één gemeentelijk programma voor jeugdbeleid binnen de gemeente in, om met een breder perspectief beleid te 

maken voor onze jeugd. Jeugdhulp maakt hier onderdeel van uit, maar bijvoorbeeld ook preventie. 

7. We gaan verder met het nemen van maatregelen om de effectiviteit en efficiency van de jeugdzorg te vergroten. We blijven ons 

inzetten om de afdracht van het Rijk naar de gemeente te vergroten. 

8. Wij willen dat kinderen met 'lichtere' problemen snel geholpen worden en kinderen met 'zwaardere' problemen niet op een 

(lange) wachtlijst terechtkomen. 
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2.2 Ouderenzorg 

Wie ouder wordt, wil graag zo lang mogelijk grip blijven houden op het eigen leven. Voor sommigen betekent dat zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven en voor anderen een goede en betaalbare verzorging. Om dat mogelijk te maken, is meer aandacht nodig voor het 

toegankelijk en levensloopbestendig maken van voorzieningen en van de gebouwde omgeving, zodat ouderen zo lang mogelijk midden 

in de samenleving kunnen blijven staan. Ook moeten mensen veel meer in de gelegenheid worden gesteld elkaar als mantelzorger te 

helpen. 

Onze inzet: 

1. Wij bevorderen in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars de realisatie van meer 

levensloopbestendige woningen en van woonvormen waarin een zorgaanbod gemakkelijk beschikbaar is. 

2. Om langer thuis wonen mogelijk te maken, starten we een pilot om ouderen van domotica te voorzien via de Wmo. 

3. Wij garanderen een laagdrempelige gemeentelijke dienstverlening en een Wmo-loket dat gemakkelijk bereikbaar is, zowel 

fysiek, telefonisch, digitaal als met een tekstmedium. 

4. Wij faciliteren dat mantelzorgers en andere buurtbewoners met elkaar in contact komen, en ondersteunen ‘respijtzorg’, 

waarbij anderen tijdelijk zorgtaken van mantelzorgers overnemen, zodat die even vrijaf hebben. 

5. We helpen ouderen weerbaar te zijn in de snel veranderende (digitale) wereld, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken 

over financiële uitbuiting en ander misbruik van hun omstandigheden en door cursussen aan te bieden. 

2.3 Wijkgericht werken 

De wijk is het gebied waar veel zaken in het leven samenkomen: boodschappen doen en naar school gaan, een wandeling maken of op 

een terras zitten, een huisarts of een kapper bezoeken. De wijk is waar we elkaar treffen. Wil de gemeente de inwoners ontmoeten, dan 

kan dat het beste daar, in een wijkcentrum, een stadsboerderij of een bibliotheek. Een effectieve en vertrouwde overheid die dicht bij de 

burgers staat, is een wijkgerichte overheid die wijkgericht werkt.  

Zorg moet nabij zijn. De eerstelijnszorg van huisartsen, apothekers, wijkverpleging en thuiszorg hoort in elke wijk beschikbaar te zijn. 

Op stedelijk niveau vinden we het behoud van een basisziekenhuis met een afdeling voor spoedeisende hulp essentieel. 

Onze inzet: 

1. Wij zien de zes inZet inlooppunten als “huizen van de wijk” en ondersteunen deze ontmoetingsplekken waar burgers terecht 

kunnen met vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over toegang tot zorg of over de inzet van het persoonsgebonden budget. 

Daar kunnen inwoners ook toegang krijgen tot de gemeentelijke dienstverlening of, al dan niet voor hun ontwikkeling, 

verwezen worden naar welzijnsorganisaties.  

2. Wij bevorderen meer samenwerking op wijkniveau tussen gemeentelijke sociale wijkteams (hierin zitten maatschappelijke 

organisaties, wijkagent en wijkregisseur), wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen om sociale 

problematiek vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Daarvoor doen we een beroep op het Wijkzorgnetwerk Zoetermeer. 

3. Met laagdrempelige inlooppunten zorgen we ervoor dat iedereen met een (acute) hulpvraag gemakkelijk en snel kan stellen. 
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2.4 Preventie 

Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Preventie verdient meer aandacht. Van belang is niet alleen meer voorlichting over 

gezondheid en welzijn, gericht op specifieke doelgroepen, maar ook meer aandacht voor een omgeving die uitnodigt gezond te leven en 

meer te bewegen. 

Onze inzet:  

1. Wij ontwikkelen en implementeren plannen om de publieke omgeving zo in te richten dat het makkelijker wordt voor mensen 

om vaker te bewegen en gezonde keuzes te maken. 

2. Wij nemen aanvullende maatregelen om het roken onder jongeren nog meer te ontmoedigen, bijvoorbeeld door op meer 

plaatsen waar jongeren komen een rookverbod in te stellen.  

3. We sluiten met organisaties in de geestelijke gezondheidszorg een lokaal ‘preventieakkoord mentale gezondheid’ om meer 

aandacht te genereren voor jongeren en jongvolwassenen die psychisch kwetsbaar zijn of onder grote psychische druk leven, 

met als doel hun weerbaarheid te versterken. 

4. We ondersteunen het verwerven van digitale vaardigheden, in het bijzonder om te faciliteren dat meer mensen gebruik 

kunnen maken van de vele e-health initiatieven.  

2.5 Divers, inclusief en zorgzaam 

Wij zijn allemaal verschillend, qua leeftijd, afkomst, capaciteiten, overtuigingen en meningen. Wij gaan verder dan het accepteren van 

verschillen: wij omarmen ze. Een samenleving heeft diversiteit nodig om tot bloei te komen. Wij staan voor een open samenleving, waar 

iedereen welkom is die mee wil doen en waar iedereen de kans daartoe krijgt. 

Zoetermeer kent talloze vrijwilligers en mantelzorgers en allerhande maatschappelijke en levensbeschouwelijke 

vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor andere mensen. Die leveren een geweldige bijdrage aan onze samenleving. Inwoners die 

anderen zorg en ondersteuning bieden, verdienen aandacht en waar nodig hulp. Wij ondersteunen de inzet van individuele vrijwilligers 

en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het opvangen van nieuwkomers, die mensen helpen hun draai te vinden en mee te doen in 

de samenleving, en die verschillende gemeenschappen in de stad met elkaar verbinden. Om het effect van hun inzet te vergroten, 

bevorderen wij hun samenwerking onderling en met professionele zorgaanbieders.  

Onze inzet:  

1. Wij nemen vanuit gemeente een coördinerende rol om meer samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties tot stand te 

brengen.  

2. Bij aanbestedingen van dienstverlening in zorg en welzijn stimuleren wij via de aanbestedingsvoorwaarden dat contractanten 

samenwerken met vrijwilligersorganisaties met wortels in de Zoetermeerse samenleving. 

3. Wij blijven ondersteuning bieden aan maatschappelijke initiatieven die nieuwkomers in Nederland, waaronder vluchtelingen, 

helpen met Nederlands leren, een sociaal netwerk opbouwen en inburgeren. Tegelijkertijd respecteren wij de persoonlijke 

levenssfeer van mensen, hun culturele eigenheid en hun privacy, en houden we daar bijvoorbeeld rekening mee waar het gaat 

om verzameling en gebruik van persoonsgegevens. 

4. Wij gaan in gesprek met belangenorganisaties van de LHBTIQ+ gemeenschap over mogelijkheden om LHBTIQ+ acceptatie (en 

ook zelfacceptatie) te bevorderen, bijvoorbeeld in samenwerking met scholen, verenigingen, uitgaansgelegenheden, 

maatschappelijke organisaties en de politie. Als inclusief werkgever geeft de gemeente het goede voorbeeld. 
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5. Wij zorgen voor consequente aandacht voor toegankelijkheid bij plannen voor nieuwbouw en renovatie van publieke 

gebouwen, onder meer door versterking van de positie van de Toegankelijkheidsraad. Daartoe onderzoeken we of meer 

budget of meer ambtelijke ondersteuning nodig is. 

6. Wij zorgen daarnaast voor toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen, van de openbare ruimte, van openbaar vervoer 

en van de gemeentelijke digitale voorzieningen. 

7. Wij zetten ons in om de rol van meisjes en vrouwen in de maatschappij te versterken, wij zorgen dat de veiligheid en vrijheid 

van vrouwen wordt gewaarborgd. Daarnaast zorgen wij voor de juiste voorlichting en zorg om het toekomstperspectief van 

meisjes en jonge vrouwen te bevorderen. 
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3. Duurzaamheid, natuur, biodiversiteit en groen 

Als de opwarming en uitputting van de aarde op de huidige voet doorgaat, zijn de gevolgen ingrijpend. Wij willen doen wat in ons 

vermogen ligt om dat te voorkomen. Wij vinden dat je, ook als gemeente in Nederland, verantwoordelijkheid moet nemen en in actie 

moet komen. Daarom stimuleren we het opwekken van duurzame energie, beperken we de uitstoot van kooldioxide, verminderen we 

restafval, en nemen we maatregelen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen. 

3.1 Opwekking duurzame energie 

Wij staan achter het besluit om Nederland aardgasvrij te maken en willen daarom opwekking van duurzame energie krachtig 

bevorderen. Wij hebben lokaal liever meer zonnepanelen dan meer windmolens.  

3.1.1 Zonne-energie en windenergie 

We willen de opwekking van elektriciteit met zonne-energie in onze stad blijven bevorderen. Daarnaast willen we de mogelijkheden 

onderzoeken voor het inrichten van zonneparken. Gesteund door onderzoek, zien wij naast de windmolens in Lansinghage weinig 

andere locaties voor windmolens in Zoetermeer.  

Onze inzet: 

1. Wij blijven de aanschaf van zonnepanelen stimuleren, opdat op alle daarvoor geschikte daken zonnepanelen komen. We doen 

dit met voorlichting, overleg, goedkope gemeentelijke leningen en subsidies, en via collectieve inkoopacties. We richten ons 

hierbij op alle typen onroerend goed, waaronder koopwoningen, huurwoningen, bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen, 

kantoren, winkels en scholen.   

2. We onderzoeken de mogelijkheden tot grootschalige plaatsing van zonnepanelen op de landbouwgronden ten noordoosten 

van Zoetermeer. De veenweidegebieden ten westen van de stad behouden we omwille van het recreatieve belang. 

3. We behouden de drie windmolens in Lansinghage en we onderzoeken de mogelijkheid voor een vierde molen in Lansinghage. 

Samen met de gemeente Lansingerland onderzoeken we de mogelijkheid een molen in Bleizo te plaatsen, rekening houdend 

met mogelijke bouwplannen in dit gebied. We plaatsen geen windmolens in de Balij, het Westerpark en het Van Tuyllpark. 

3.1.2 Andere stappen naar verduurzaming 

We vinden het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en tijdig in te 

springen op innovaties op energiegebied.  

Onze inzet: 

1. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve energietechnologieën in Zoetermeer, in het bijzonder de 

toepassing van waterstof en het gebruik van aardwarmte, en waar perspectiefvol initiëren we pilots.  

2. We verkennen samen met netbeheerder Stedin hoe het lokale elektriciteitsnet beter kan worden afgestemd op de 

ontwikkeling van duurzame stroomopwekking. 

3. We stellen voorwaarden aan het aansluiten op en meefinancieren de warmterotonde Zuid-Holland, het warmtenet dat 

gebruikmaakt van restwarmte van de Rotterdamse haven, niet alleen ten aanzien van leveringszekerheid en prijs, maar ook op 

het gebied van omschakeling op termijn op duurzame bronnen. 
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4. We ondersteunen en faciliteren organisaties, die verduurzaming in Zoetermeer concreet bevorderen, zoals de Duurzame 

Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo), die zich inzet voor het opwekken van duurzame energie en het isoleren van gebouwen, 

en de Stichting DuurSamen Zoetermeer, die het bewustzijn over duurzaamheid bevordert door het organiseren van 

manifestaties, lezingen en bijeenkomsten. 

3.2 Vermindering van gebruik fossiele brandstoffen 

Bij het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen richten we ons op de mogelijkheden bij nieuwbouw en bestaande bouw, 

op het bedrijfsleven, het verkeer en de gemeentelijke als organisatie. We vinden dat de gemeente niet alleen anderen moet stimuleren, 

maar ook zelf een voorbeeldfunctie dient te vervullen. 

3.2.1 Woningen 

Wij houden vast aan het besluit uit 2018 om in Zoetermeer nieuwbouw niet meer op aardgas aan te sluiten. We willen de bestaande 

bouw van Zoetermeer wijk voor wijk verduurzamen en zo mogelijk aardgasvrij maken in samenwerking met de eigenaren, startend met 

de woningbouwcorporaties en daarna met de andere vastgoedeigenaren, zoals VVE’s en particuliere wooneigenaren. Wij willen een 

verduurzaming die haalbaar en betaalbaar is. 

Onze inzet:  

1. Wij stimuleren het verduurzamen van bestaande woningen met beter toegankelijke informatievoorziening over technische 

mogelijkheden, bijvoorbeeld over woningisolatie of over hybride verwarmingssystemen (combinaties van warmtepompen en 

gasketels), en over subsidies voor verduurzaming. 

2. Wij maken het verduurzamen van bestaande woningen mogelijk door de eigenaren hiervoor goedkope gemeentelijke leningen 

aan te bieden. 

3. We gaan met woningverhuurders in gesprek over de mogelijkheid de investeringskosten van verduurzaming deels via een 

hogere huur te financieren (waarbij de huurder weliswaar meer huur betaalt, maar ook lagere energiekosten en een 

comfortabeler huis heeft). 

4. Omdat de gezondheidseffecten van houtstook nadeliger zijn dan we tot nu toe dachten, willen we regelmatig het stookalert van 

het RIVM onder aandacht van de bewoners plaatsen, zodat we in Zoetermeer verstandig met hout stoken. 

5. We ondersteunen en faciliteren maatschappelijke initiatieven als bijvoorbeeld de Stichting Piëzo, die mensen thuis vertelt hoe 

ze energie kunnen besparen. 

6. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een woninggebonden financiering van isolatiemaatregelen, speciaal voor de oudste 

particuliere koopwoningen in Zoetermeer, bijvoorbeeld door een revolverend fonds voor leningen of een subsidieregeling. 

7. We ondersteunen bewonersorganisaties en bewonerscoöperaties bij duurzaamheidsinitiatieven, bijvoorbeeld door een 

jaarlijkse voucherregeling, waarbij een budget beschikbaar is voor professionele ondersteuning. 
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3.2.2 Bedrijven 

Grote bedrijven hebben een milieu-investeringsplicht bij een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wij vinden het belangrijk dat de 

Omgevingsdienst Haaglanden er effectief toezicht op houdt dat bedrijven deze verplichting nakomen. 

Onze inzet: 

1. Zoals dat ook in andere steden gebeurt, spreken we bedrijven erop aan met verduurzaming aan de slag te gaan, bijvoorbeeld 

door Energie Akkoorden met hen af te sluiten. 

2. We sporen de Omgevingsdienst Haaglanden aan om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. 

3.2.3 Gemeentelijke organisatie 

We willen dat de gemeente de eigen bedrijfsvoering verder verduurzaamt, onder andere door een duurzaam inkoopbeleid, 

verduurzaming van het vastgoed, inzet van hernieuwbare energie, verduurzaming van het wagenpark en goed afval- en waterbeheer.  

Onze inzet: 

1. Wij kopen als gemeente nog meer duurzaam in. Als onderdeel daarvan kopen we alleen groene energie. 

2. We plaatsen op de gemeentelijke panden en gemeente-afhankelijke gebouwen zoveel mogelijk zonnepanelen. 

3. We realiseren voor de gemeentelijke organisatie een duurzaam afval- en waterbeheer. 

4. We doen onderzoek naar lokale regelgeving die verduurzaming in de weg staat en doen voorstellen tot aanpassing. 

3.2.4 Verkeer 

We willen door het autoverkeer terug te dringen de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen beperken. Dat kan door 

wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Wij staan achter de door Zoetermeer getekende green deal 

Zero Emissie Stadslogistiek, die belooft dat de winkels in het centrum van Zoetermeer vanaf 2025 zonder schadelijke emissies 

bevoorraad worden.  

Onze inzet:  

1. Wij stimuleren en faciliteren lopen, fietsen, OV gebruik en gebruik van deelauto’s. Als wijken hiervoor op het goede niveau zijn 

ingericht maken wij de binnenstad en woonwijken autoluw. 

2. We willen dat gezinnen met een klein budget de Zoetermeerpas kunnen gebruiken bij de aanschaffing van een kinderfiets. 

3. Het gebruik van deelscooters omarmen we, mits er een acceptabele oplossing komt voor het tussentijds stallen van de 

scooters. 

4. We voeren pilots uit om ertoe bij te dragen dat Zero Emissie Stadslogistiek per 2025 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.  

5. We ondersteunen initiatieven van vrijwilligers op het gebied van meting en registratie van de luchtkwaliteit op kwetsbare 

plaatsen in Zoetermeer. 
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3.3 Vermindering van restafval 

Afvalscheiding gaat in Zoetermeer niet goed genoeg. Met 220 kilo restafval per inwoner per jaar behoort Zoetermeer tot de tien procent 

slechtst presterende gemeenten van Nederland. Het Rijk stelt ons een doel van minder dan 100 kilo per persoon per jaar. Wij vinden dat 

we hierin sterk moeten verbeteren, niet alleen omwille van het milieu, maar ook vanwege de stijgende kosten van afvalverwerking. 

Onze inzet:  

1. Wij nemen de uitslag van het referendum over het afvalbeleid als uitgangspunt voor beleidsaanpassingen. Wij zoeken in 

overleg met inwoners naar oplossingen voor het restafvalprobleem, binnen de kaders die de uitslag van het referendum stelt. 

2. Onze eigen voorkeur is een afval abonnement voor Zoetermeerse huishoudens dat gebaseerd is op de hoeveelheid restafval 

die een normaal huishouden overhoudt na scheiding van afvalstromen (GFT, PBD, papier, glas en textiel). Restafval boven deze 

norm die afgestemd is op de gezinssituatie, wordt apart beprijsd. Ophalen en verwerken van de gescheiden afvalstromen 

blijven daarbij gratis, net als het aanbieden van grofvuil in het zelfbrengdepot. 

3. Om hergebruik te stimuleren, ondersteunen en faciliteren wij kringloopwinkels en repair cafés.  

3.4 Natuur, biodiversiteit en groen 

Wij hechten veel waarde aan ontwikkeling van natuur en behoud van biodiversiteit. Daarom gaan we behoedzaam om met de 

natuurgebieden om de stad heen (Balijbos, Noordelijke Plassengebied, Meerpolder), de parken in de stad (waaronder Buytenpark, 

Westerpark, Burgemeester Hoekstrapark, Binnenpark, Van Tuyllpark), en het groen in de woonwijken. Wij willen Zoetermeer 

vergroenen, omdat dit het leefklimaat in de stad en de luchtkwaliteit ten goede komt en in de zomer hittestress beperkt. 

Onze inzet:  

1. Wij beschermen en behouden de natuurgebieden om de stad en de parken binnen de stad, als ook de cultuurhistorische groene 

linten zoals de Voorweg en de Zegwaartseweg. 

2. We stimuleren inwoners om bij te dragen aan uitbreiding en onderhoud van groen in hun woonomgeving (adoptiegroen), 

bijvoorbeeld met een onderhoudsbudget. 

3. We bevorderen het vervangen van plaveisel en tegels door groen, niet alleen op bijvoorbeeld schoolpleinen, maar ook in 

tuinen, om daarmee de belasting van het riool te verminderen en de natuur meer kans in de stad te geven.  

4. We onderzoeken mogelijkheden om meer daken, vooral wanneer ze niet geschikt zijn voor zonnepanelen, van begroeiing te 

voorzien, om hiermee regenwater beter te kunnen vasthouden en gebouwen in de zomer te kunnen koelen. 

5. We voeren de inspanningen op om zwerfvuil tegen te gaan, door enerzijds meer afvalbakken te plaatsen en rapers van 

zwerfvuil te belonen, en anderzijds afvaldumpers strenger aan te pakken. 
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3.5 Voeding  

Voeding speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van Zoetermeer. Wij willen inwoners stimuleren om gezonder en plantaardiger 

te consumeren. Duurzame voeding zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder milieubelasting en meer biodiversiteit.  

Onze inzet:  

1. We zetten in op vroege bewustwording van gezonde voeding en duurzaamheid, bijvoorbeeld door de realisatie van gezonde 

kantines in alle middelbare scholen en het verbinden van maatschappelijke organisaties met basisscholen om meer les te 

geven aan kinderen over voeding en biodiversiteit.  

2. Duurzame voeding is niet altijd goedkoop, daarom helpen we inwoners die leven in armoede bij het maken van gezonde 

keuzes.  

3. Wij stimuleren inwoners om lokaal in te kopen. 

4. Wij faciliteren inwoners om stadslandbouw te bedrijven op basis van vrijwilligers die gezamenlijk een wijktuin onderhouden. 

Geslaagde voorbeelden zijn het Hof van Seghwaert en de Zoete Aarde die ook lokaal biologisch voedsel uit de omgeving van 

Zoetermeer faciliteren en tevens jongeren betrekken bij duurzaamheid. 
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4. Vrije Tijd 

Bij een grote stad als Zoetermeer, met een diverse bevolking, hoort een breed aanbod aan kunst en cultuur, sport, uitgaansleven, 

entertainment, recreatie en musea. Voor ieder wat wils. Wij willen een levendige stad waarin iedereen de ruimte krijgt om te sporten, 

waar het culturele aanbod aantrekkelijk is en waar talloze evenementen de energie van de stad versterken.  

4.1 Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn essentiële ingrediënten van ons leven. Ze zetten ons aan het denken, verruimen onze blik, dagen ons uit, 

inspireren, troosten en ontroeren ons. Kunst en cultuur zijn drijvende krachten achter individuele en maatschappelijke ontwikkeling. 

Wij willen dat iedereen op een laagdrempelige manier van een breed en divers aanbod kunst en cultuur kan genieten. Daarom 

investeren wij in culturele evenementen, instellingen en verenigingen. 

Onze inzet: 

1. Samen met de lokale (amateur)verenigingen en culturele instellingen ontwikkelen we een cultuurbeleid dat erop gericht is 

kunst en cultuur voor inwoners uit alle lagen van de samenleving beschikbaar te maken. In dat verband werken we aan meer 

diversiteit in het aanbod. 

2. Samen met scholen en culturele instellingen zetten we stappen op het terrein van cultuureducatie. Daarmee bieden wij alle 

kinderen, ongeacht welk onderwijs ze volgen, stimulansen om zich meer vormen van cultuur eigen te maken en ruimte om hun 

kunstzinnige aanleg te ontwikkelen.  

3. Wij ondersteunen jonge makers, bijvoorbeeld in samenwerking met culturele organisaties als mentor, die bijdragen aan het 

cultureel vermogen van de stad. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van makersplaatsen en ateliers en het 

ondersteunen van vernieuwende plannen. 

4. Om kunst meer onderdeel van het dagelijks leven te laten zijn, bevorderen we plaatsing van kunstobjecten in de buitenruimte. 

We betrekken inwoners bij beslissingen hierover. Ook faciliteren we de ontwikkeling van meer expositieruimtes in de stad. Dit 

betreft zowel traditionele beeldende kunst als gereguleerde Street Art (muurschilderingen). 

5. Wij bieden meer ruimte voor cultureel ondernemerschap, bijvoorbeeld door regels in te trekken die in de weg staan van 

zogenaamde ‘crossovers’ in dienstverlening, waarbij een restaurant en een filmhuis worden gecombineerd, of een kapper en 

een boekwinkel.  

6. Wij bieden gratis toegang tot museum de Voorde voor verschillende doelgroepen. 

7. Wij promoten het westelijk deel van de Dorpsstraat als cultureel zwaartepunt, waar ruimte is voor galeries, ambachtelijke 

werkplaatsen en ateliers. In de vroegere KwikFitgarage vestigen we atelierruimten en expositieruimten. We continueren het 

jaarlijkse evenement Zondag in het Park. 
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4.2 Sport en bewegen 

Sporten biedt kansen om mee te doen in de samenleving en zorgt voor verbondenheid in de stad. Mensen met allerlei achtergronden 

sporten samen, jong en oud ontmoeten elkaar. Bovendien zijn sport en beweging noodzakelijk voor een gezond en vitaal leven. En niet 

te vergeten: miljoenen mensen in Nederland beleven er ongelofelijk veel plezier aan. Wat ons betreft moeten sport en bewegen voor 

iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je 

achtergrond. De gemeente zorgt daartoe voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen. Wij 

willen dat de gemeente daarbij ook zorgt voor passende ondersteuning van de vele vrijwilligers op de velden, in de accommodaties en in 

de verenigingsbesturen.  

Onze inzet: 

1. Wij ondersteunen sportverenigingen met als doel deelname aan sport voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar en 

toegankelijk te maken. 

2. We stimuleren sporten in de buitenlucht door de aanleg van meer buitenfitnesslocaties, sportveldjes en groene wandelroutes. 

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en bij herontwikkelingen maken we hierover afspraken met projectontwikkelaars en 

woningbouwcorporaties. 

3. We verkennen met de sportondernemers in de stad, bijvoorbeeld eigenaren van sportscholen en zwemscholen, mogelijkheden 

om breedtesport in Zoetermeer beter toegankelijk te maken en meer te bevorderen.  

4.3 Binnenstad en evenementen 

Een bruisende binnenstad biedt een prettig verblijfsklimaat, waar mensen graag naartoe willen komen en  waar ondernemers zich 

graag willen vestigen. Een bruisend centrum heeft in het oog springende cafés, bijzondere winkels, verrassende straten en pleinen, een 

energieke ambiance. Het is een podium voor creatieve evenementen en zinnenprikkelende culturele uitingen. Op het gebied van 

evenementen heeft Zoetermeer heeft een bont trackrecord: van Veteranendag tot Bevrijdingspop, van Rastaplas tot Zoetermeer 

Culinair. Wij willen de ontwikkeling van culturele evenementen in Zoetermeer verder doorzetten. 

Onze inzet: 

1. Wij faciliteren ruime openingstijden in het Stadshart en de Dorpstraat. In Zoetermeer bestaat wat ons betreft géén verplichte 

sluitingstijd. 

2. Om leegstand in de binnenstad tegen te gaan, stellen we regelluwe zones in, om ruimte te bieden om te experimenteren met 

pop-up stores, pop-up horeca, expositieruimtes en evenementen.  

3. Wij maken van het in ontwikkeling zijnde Centraal Park Zoetermeer de primaire locatie voor evenementen in het 

stadscentrum. Daartoe verbannen we auto’s van de markt en richten we het plein opnieuw in. 

4. Wij onderzoeken samen met de Zoetermeerse jeugd hoe we het uitgaansleven in het centrum van de stad verder kunnen 

stimuleren. 

5. We behouden en ondersteunen Netwerk Zoetermeer als zelfstandige organisator van evenementen die zorgen voor een 

levendige (binnen)stad. 

6. Om de binnenstad levendiger te maken bieden we cultuurpodium De Boerderij de mogelijkheid om in de binnenstad uit te 

breiden.  
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5. Veiligheid in de stad 

Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Niet alleen grotere vraagstukken als criminaliteit, inbraken, illegale 

wietplantages en overlast van verwarde personen, maar ook kleine irritaties als foutparkeren en zwerfvuil geven een onveilig gevoel. 

Wij willen graag scholen, wijkteams, ondernemers, de brandweer en de bewoners actief betrekken als het gaat om de veiligheid in de 

stad en de wijken.  

Veiligheid is voor ons het fundament waarop een open en vrije samenleving is gebouwd. Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. 

Daarom dient de overheid te zorgen voor veiligheid. Maar met veiligheidsinterventies kan de overheid de individuele vrijheid ook 

onevenredig onder druk zetten en inperken. Wij zorgen ervoor dat de maatregelen die we nemen op het gebied van veiligheid ten 

dienste blijven staan van onze vrijheid. Bij het zorgen voor een veilig Zoetermeer, borgen we de privacy van de inwoners. 

Onze inzet: 

1. Wij investeren eerst en vooral in preventie. Wij zorgen voor onderhoud van de openbare ruimte, goede verlichting, veilige 

fietspaden, het aanpakken van ‘enge plekken’, om daarmee de fysieke veiligheid in stad, wijk en buurt te bevorderen. 

2. Wij bevorderen de weerbaarheid van mensen wier veiligheid gemakkelijk in het geding kan raken, bijvoorbeeld ouderen, 

kinderen, hulpbehoevenden en laaggeletterden. Wij ondersteunen hen in het herkennen en vermijden van onveilige situaties 

en het ontwikkelen van assertiviteit, niet alleen in de fysieke, maar ook in de digitale wereld.  

3. Wij betrekken inwoners bij het bevorderen van de veiligheid in de stad. Wij zetten in op sociale veiligheid, op het herkennen 

en erkennen van gevoelens van onveiligheid van medebewoners en het daarmee rekening houden. Wij spreken inwoners aan 

op mede- eigenaarschap van en medeverantwoordelijkheid voor het leefklimaat in wijk en stad. 

4. Wij willen een vrolijke en veilige jaarwisseling voor iedereen in Zoetermeer. Helaas is dat nu niet altijd het geval. Op sommige 

plekken worden we jaarlijks opgeschrikt door geweld, agressie, schade en menselijk leed. Wij willen daarom goed kijken naar 

alternatieven. Bijvoorbeeld vuurwerkshows die we samen organiseren, samen betalen en waar we samen van genieten. Dit 

kunnen ook alternatieven zonder vuurwerk zijn, zoals een droneshow of muziekoptredens. 

5. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen politie, woningcorporaties, gemeentelijke diensten en maatschappelijke 

organisaties om leefbaarheid en veiligheid te versterken.  

6. We stimuleren een goede en efficiënte samenwerking en communicatie tussen BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) 

en de politie, met respect voor ieders rol in de stad. 

7. In aanvulling op het bovenstaande investeren wij in toezicht en handhaving. Een preventieve aanpak werkt alleen als er 

daarnaast ook een repressieve aanpak is. Wij zetten ons in voor meer capaciteit in de basisteams van de politie, zodat 

wijkagenten weer de tijd krijgen om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen. Wij ijveren in het bijzonder voor meer 

aandacht van wijkagenten voor de jeugd. 

8. Samen met scholen, ouders van leerlingen, jongerenwerkers en politie maken we afspraken om het op straat dragen van 

messen door jongeren aan te pakken. 

9. Samen met partners in de stad (zoals ILOZ), wijkagenten, jongerenwerkers, docenten en hulpverleners maken we afspraken 

om radicalisering onder jongeren vroegtijdig te signaleren en een halt toe te roepen. 

10. We doen onderzoek naar de omvang van seksueel geweld onder jongeren in Zoetermeer en ontwikkelen zo nodig een plan van 

aanpak. Dat doen we samen met jeugdzorg, voor opvang en slachtofferhulp. 
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11. Wij continueren de gerichte inzet van de politie op het aanpakken van ondermijning (criminaliteit waarbij de grenzen tussen 

legale en criminele activiteiten vervagen: criminelen die bedrijven oprichten, vergunningen aanvragen, in onroerend 

investeren, geld witwassen). We onderschrijven het ‘manifest ondermijnende criminaliteit’. 

12. D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs. Wij zijn van mening dat daarmee de 

gezondheidsrisico’s van drugsgebruik worden verminderd en de overlast en criminaliteit die gepaard gaat met illegale 

wietteelt wordt beperkt. Legale verkooppunten geven minder overlast en criminaliteit. We verkennen de mogelijkheid voor 

het openen van een 2e coffeeshop in de stad en stellen Zoetermeer beschikbaar voor landelijke experimenten voor het 

legaliseren van softdrugs. 
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6. Dienstverlening en participatie 

De gemeente is de meest nabije overheid. Zowel letterlijk, waar het gaat om de leefomgeving van mensen, als figuurlijk, waar het gaat 

om benaderbaarheid en om impact op inwoners en ondernemers. Het is daarom belangrijk dat de gemeente (digitaal) toegankelijk is, 

dat ze haar dienstverlening op een veilige en betrouwbare manier aanbiedt en dat ze ondernemers en inwoners betrekt bij beslissingen. 

6.1 Dienstverlening en digitalisering 

Gemeenten hebben een aantal belangrijke dienstverlenende taken, zoals het uitgeven van paspoorten en het sluiten van huwelijken. De 

gemeentelijke dienstverlening wordt steeds meer gedigitaliseerd. Het uitgangspunt moet daarbij zijn: digitaal waar het kan, fysiek voor 

wie dat wil. En het moet veilig zijn.  

6.1.1 Digitale toegankelijkheid 

Voor veel ouderen, laaggeletterden en mensen met beperkingen is digitaal contact met de gemeente ingewikkeld. Wij vinden het 

belangrijk te voldoen aan de geldende standaarden op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Onze inzet: 

1. We zorgen ervoor dat de website van de gemeente voldoet en blijft voldoen aan de eisen die gesteld worden in het tijdelijk 

Besluit Digitale Toegankelijkheid. 

6.1.2 Verstandig omgaan met data en algoritmes 

Vanouds verzamelt de gemeente veel gegevens over inwoners en bedrijven. Dat stelt gemeentelijke organisaties in de gelegenheid data 

te delen, te koppelen en voor allerlei doelen te analyseren. Wij zien de voordelen daarvan in. Door informatie-uitwisseling is het niet 

altijd meer nodig om inwoners en bedrijven meermaals om dezelfde informatie te vragen. Door het combineren van gegevens, kan beter 

worden ingespeeld op de specifieke situatie van mensen. Maar wij zien ook de risico’s, met name dat van inbreuken op de privacy, en 

dat van onevenwichtigheden (biases) in algoritmes waarmee data worden verwerkt, waardoor mensen onterecht benadeeld kunnen 

worden.  

Onze inzet: 

1. Wij besteden extra aandacht aan afscherming van privacygevoelige gegevens en nemen maatregelen om mogelijk 

discriminerende effecten van algoritmes op het spoor te komen. Daartoe focussen wij niet alleen op techniek, maar ook op de 

(digitale) weerbaarheid van ambtenaren en burgers met voorlichting en cursussen. 

2. Wij stellen een openbaar toegankelijk algoritmeregister op om als gemeente transparant te zijn over het gebruik van 

algoritmes en de mogelijke risico's. 

3. Wij stellen een onafhankelijke ethische commissie in om te adviseren over de inzet van (nieuwe) digitale technologie en het 

gebruik van beslissingsondersteunende algoritmes. Wij leggen de inzet van dergelijke algoritmes aan banden, onder andere 

door bij ingrijpende beslissingen een toets door mensen verplicht te stellen.  

4. Wij onderzoeken mogelijkheden om de samenwerking met de Dutch Innovation Factory te intensiveren op het gebied van 

digitale veiligheid, datamanagement en transparantie. 
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6.2 Participatie en lokale democratie 

Voor veel inwoners staat het stadsbestuur op grote afstand. Toch krijgt iedereen van tijd tot tijd te maken met wat dat bestuur besluit 

en doet. Wij willen inwoners meer bij het bestuur van de stad betrekken. De gemeente is er tenslotte voor de inwoners. Bovendien stijgt 

de kwaliteit van de gemeentelijke besluitvorming als we goed gebruikmaken van de kennis die inwoners hebben over kwesties die 

lokaal spelen, bijvoorbeeld in hun straat, buurt of wijk. 

6.2.1 Participatie in de gemeentelijke besluitvorming 

Zoetermeer heeft de afgelopen jaren al behoorlijk wat ervaring opgedaan met participatie. In de periode waarin wij de grootste 

coalitiepartij in raad en college waren, hebben we ‘samenspraak’ een stevige impuls gegeven en het initiatief genomen tot het 

participatieplatform www.doemee.zoetermeer.nl. Maar meer is nodig om van Zoetermeer een echte gemeenschap te maken waar 

iedereen gezien en gehoord wordt.  

Wij willen waar mogelijk gebruikmaken van digitale middelen om inwoners bij het openbaar bestuur te betrekken. We zien 

mogelijkheden om het gesprek met inwoners te versterken op verschillende niveaus. Op wijk- of buurtniveau gaat het om over 

ruimtelijke inrichting (infrastructuur, groen), openbaar vervoer, winkelvoorzieningen en wijkvoorzieningen, veelal implementatie van 

beleid, concretisering en uitvoering. Op stadsniveau gaat het om ontwikkelingsrichtingen op de (middel)lange termijn: vraagstukken 

rond ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit, rond demografische ontwikkeling en aanbod van woningen, en rond economische 

profilering.  

Onze inzet: 

1. We stellen op diverse thema’s burgerfora in, die namens de inwoners advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. 

Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn: Zoetermeer in 2035, digitalisering en de slimme stad, de levensloopbestendige stad. 

De fora worden in beginsel samengesteld op basis van loting. De werkzaamheden worden ambtelijk ondersteund door de 

gemeente. 

2. Wij zorgen dat in participatieprocessen alle belanghebbenden gehoord worden, niet alleen degenen die de weg kennen, maar 

ook minderheden die de weg hierin minder goed weten te vinden, en daarnaast ‘de zwijgende meerderheid’. Ook wijzen we 

burgers proactief op de participatiemogelijkheden. Daarbij zijn we duidelijk wat bij welke participatiemogelijkheid van de 

burger verwacht wordt en wat de burger van de gemeente kan verwachten. 

3. Wij bewaken in participatieprocessen een zuivere procesgang en leggen verantwoording af over uiteindelijke besluiten. Wij 

geven toelichting op de besluiten, in het bijzonder tegenover de belanghebbenden die teleurgesteld zijn in het genomen 

besluit.  

4. We intensiveren het gebruik van het participatieplatform www.doemee.zoetermeer.nl en bevorderen de bekendheid van dit 

platform onder inwoners. 

  

http://www.doemee.zoetermeer.nl/
http://www.doemee.zoetermeer.nl/
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6.2.2 Versterken van de lokale democratie 

Wij zien mogelijkheden de democratie te versterken door burgers een grotere rol te geven in het bestuur van de stad, door meer 

transparantie te creëren rond de benoeming van wethouders en door een cultuurverandering binnen het ambtelijk apparaat te 

bevorderen. 

Onze inzet: 

1. Kiesgerechtigden geven we het recht om een amendement op een (college)voorstel in te dienen, dat daarna behandeld wordt 

door de gemeenteraad, als ware het een amendement ingediend door een raadslid. Het amendement wordt in behandeling 

genomen indien het is ondersteund door minimaal 1/3de procent van het aantal kiesgerechtigden bij 

gemeenteraadsverkiezingen (in Zoetermeer nu rond 317 mensen) – hetzelfde aantal dat nodig is om op initiatief van de 

bevolking een referendum te organiseren. 

2. Voordat wethouders benoemd worden, houden we een openbare hoorzitting waarin raadsleden voorgedragen kandidaten 

vragen kunnen stellen.  

3. Wij sturen op en investeren in de competenties van gemeentelijke ambtenaren om meer ‘van buiten naar binnen’ te werken en 

intensiever met inwoners samen te werken.  

4. Wij zorgen dat alle Zoetermeerse scholieren kennismaken met de lokale politiek, bijvoorbeeld door het bijwonen van een 

raadsvergadering, deelname aan een debatwedstrijd of het volgen van een gastles van een lokaal politicus. Voor 16 tot 18-

jarigen organiseren we ‘schaduwverkiezingen’ tijdens de landelijke, provinciale en Europese verkiezingen om de mening van 

deze generatie te peilen. 

5. We faciliteren periodieke, bijvoorbeeld jaarlijkse, thema ontmoetingen voor belanghebbenden in de stad om het bestaande 

beleid op dat thema te evalueren, nieuwe ontwikkelingen te delen en de onderlinge banden tussen belanghebbenden onderling 

verder te verstevigen. 

6.2.3 Ondersteunen van lokale initiatieven 

Inwoners die de handen uit de mouwen willen steken om iets constructiefs te doen binnen de gemeente, moeten beloond en 

ondersteund worden. Wij faciliteren inwoners via informatieverstrekking, verwijzing en advies.  

Onze inzet: 

1. De groene-golfambtenaar begeleidt burgerinitiatieven op de weg door het ambtelijk apparaat en adviseert initiatiefnemers 

waar nodig. Wij evalueren de ervaringen met de groene-golfambtenaar. We onderzoeken in hoeverre wijkregisseurs een 

dergelijke rol kunnen vervullen en versterken hun positie indien nodig. 

2. Soms lopen burgerinitiatieven vast op gemeentelijke regelgeving die ‘zijn doel voorbijschiet’. Wij introduceren de mogelijkheid 

voor initiatiefnemers van burgerinitiatieven om in dergelijke gevallen de gemeenteraad om dispensatie te verzoeken en voor 

de gemeenteraad om deze toe te kennen. 

3. Wij faciliteren maatschappelijke initiatieven die de gemeentelijke organisatie uitdagen effectiever en efficiënter te werken. Zo 

krijgen inwoners via het right to challenge van ons onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid publieke taken over te 

nemen (bijvoorbeeld naschoolse opvang). Via het right to bid (recht op overname) krijgen inwoners de mogelijkheid om 

bepaalde typen gemeentelijk vastgoed tegen gereduceerd tarief over te nemen (bijvoorbeeld een buurthuis, sportveld of 

zwembad). Met het right to co-operate krijgen inwoners het recht om samen met de gemeente als gelijkwaardige partner 

bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren (bijvoorbeeld een stuk groenvoorziening). 
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7. Inrichting van de stad 

Zoetermeer gaat groeien tot een stad van ongeveer 150.000 inwoners en bouwt hiervoor circa 10.000 woningen. Wij hechten hierbij 

aan kwaliteit; we willen dat Zoetermeer een stad blijft waarin het fijn wonen is. Dat betekent buurten zo bouwen dat ze sociale functies 

ondersteunen, dat ze gezellig en veilig zijn, en dat er ruimte blijft voor groen en water. Dat betekent verder zorgen voor een goede 

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. En we willen dat Zoetermeer een stad met een goed en volwaardig 

voorzieningenniveau blijft. Om dit te realiseren, willen we inwoners beter betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van hun omgeving. 

7.1 Woningbouw en woningmarkt 

De groei van het aantal woningen in Zoetermeer zien wij als een kans. We willen meer maatwerk op de woningmarkt en we willen 

toekomstgericht bouwen. Daarom houden we in onze keuzes niet alleen rekening met de huidige inwoners, maar ook met die van de 

toekomst. We willen duurzaam bouwen, met voldoende ruimte voor natuur en milieu. Zoetermeer is onderdeel van de 

woningmarktregio Haaglanden. Met de andere gemeenten binnen de regio willen we afspraken maken over woningbouwprogramma’s, 

om te komen tot een evenwichtige verdeling van het woningaanbod over de regio en een breed aanbod van huur- en koopwoningen in 

onze stad voor diverse doelgroepen. 

Onze inzet: 

1. Wij bevorderen de doorstroom. Daartoe maken we afspraken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om meer 

te bouwen voor het middensegment en voor de empty nesters. Ook verkennen we mogelijkheden om afspraken te maken over 

tegemoetkomingen in verhuiskosten.  

2. Om meer jongeren die zelfstandig willen gaan wonen in de stad houden, pakken we het tekort aan jongerenwoningen aan en 

bouwen we juist voor deze groep.  

3. Voor koop-starters op de woningmarkt wordt bekeken of er perspectief geboden kan worden door te kijken naar 

experimenten bij andere gemeenten zoals Zaanstad. 

4. We helpen de groeiende groep senioren die langer zelfstandig wil wonen door levensloopbestendig bouwen en de bouw van 

seniorenwoningen te bevorderen.  

5. We streven naar een verhouding tussen sociale huur, middenhuur, duurdere huur en koop op het gemiddelde van de 

woningmarkt regio. Dat betekent dat de komende jaren dient te worden gebouwd in de verhouding 27% sociale huur 

(beneden € 737, de huurprijsgrens in juli 2020), 25% middenhuur (tussen € 737 en € 998, grenswaarde in 2020) en 48% 

duurdere huur plus koop. 

6. We stimuleren initiatieven van bewoners om te komen tot alternatieve woonvormen. We ondersteunen zelfbouw en het 

vormen van corporaties en we creëren desgewenst plekken voor tiny houses. We bieden mogelijkheden voor woonvormen 

waarin jongere en oudere generaties samen optrekken en voor elkaar zorgen. 

7. We verkennen of het opleggen van een verplichting om er zelf te gaan wonen (een woonplicht) aan kopers van een woning in 

Zoetermeer een gunstig effect zou hebben op de beschikbaarheid van huur- en koopwoningen in de stad en op de 

prijsontwikkeling. 

8. We stellen een doelgroepenverordening op, die het mogelijk maakt het woningaanbod te regelen in het bestemmingsplan. 

Daardoor kunnen we het bouwen van sociale en middendure huurwoningen ook bij particuliere ontwikkelingen regelen. 

9. Voor het Entreegebied wordt onderzocht of woningbouwcoöperaties alsnog een rol kunnen vervullen bij de realisatie van deze 

nieuwe wijk. 
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7.2 Leefomgeving en openbaar groen 

Wij willen dat elke wijk van Zoetermeer een divers woningaanbod kent, voor verschillende woonwensen en verschillende 

woonbudgetten. Niet alleen hechten we aan kwaliteit bij de 10.000 nieuwe woningen die Zoetermeer bouwt, ook vinden we dat de 

oudere bestaande wijken een kwaliteitsimpuls verdienen.  

De Zoetermeerse wijken kunnen veel groener. Dat nodigt mensen uit om meer naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten. 

We willen bewoners en bedrijven meer betrekken bij het groenbeheer, om daarmee meer betrokkenheid bij de buurt te bevorderen en 

tevens bij te dragen aan kwaliteit en diversiteit van het groen. 

Onze inzet: 

1. Het centrum van de stad ontwikkelen we verder op basis van de door de raad vastgestelde visie binnenstad. We verbeteren 

niet alleen de openbare ruimte in het winkelgebied, maar zorgen ook voor meer woningen in het centrum, deels bijbouwen en 

deels door het ombouwen van overtollige winkels en kantoorruimten. 

2. We ontwikkelen het middengedeelte van de Dorpsstraat verder als winkelgebied met een andere ambiance dan die in het 

Stadshart. In de andere delen van de Dorpsstraat behouden we zo veel mogelijk kleinschalige zakelijke dienstverlening, 

winkels met een cultureel karakter en woningen. We maken een plan om de verbinding met het Stadshart via het centraal park 

te verbeteren.  

3. Wij ontwikkelen een integrale gebiedsvisie voor de wijk Meerzicht om deze wijk een opknapbeurt en een kwaliteitsimpuls te 

geven. De geslaagde transformatie van de wijk Palenstein dient ter inspiratie, waarbij het gemengde bezit van koop en huur 

van de appartementen in de hoogbouw van Meerzicht echter tot een andere fysieke aanpak noodzaakt. 

4. In kwetsbare wijken als Buytenwegh, Meerzicht en Seghwaert dient het onderhoud van de openbare ruimte tiptop in orde te 

zijn, aan te duiden met de woorden schoon, heel en veilig. De winkelcentra zijn de gemeenschappelijke huiskamer waarbij de 

gemeente het goede voorbeeld in de openbare ruimte dient te geven. 

5. Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. We maken het daarom makkelijker voor 

bewoners om parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen, of het samen met de gemeente te beheren. In de 

aanbesteding van het beheer van de openbare ruimte regelen we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de positie van bewoners. 

6. Omdat we vinden dat kinderen dicht bij huis moeten kunnen spelen, leggen we voldoende kleine en grote speelplekken in 

woonbuurten aan. We geven die waar mogelijk een natuurlijk karakter. Ook zorgen wij ervoor dat deze speelplekken ook goed 

toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. 

7. We verbinden de losse stukjes groen in de stad met elkaar om zo het groene karakter van de stad te behouden en 

versterken. Wij realiseren waar mogelijk extra groen, bijvoorbeeld in de vorm van smalle hagen bij erfafscheidingen, om 

wijken een groenere uitstraling te geven. Bij nieuwbouw zorgen we voor een stedenbouwkundig plan met veel groen. 
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7.3 Ruimtelijke ontwikkeling 

De stad is er voor de inwoners. We willen dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om hun ideeën over omgevingskwaliteit in 

te brengen en deze te realiseren. Op het ogenblik formuleren projectontwikkelaars ontwikkelplannen. Vervolgens toetsen ambtenaren 

van de gemeente of deze plannen voldoen aan het geldende bestemmingsplan. Wij willen naar een andere werkwijze. Daarin zorgen 

ambtenaren er samen met projectontwikkelaars voor dat omwonenden en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken 

worden in de planontwikkeling. Op die manier ontstaat er een breed gedragen voorstel. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de 

gemeente kwaliteitseisen stellen aan het inspraakproces en toetsen of projectontwikkelaars daaraan voldoen.  

Onze inzet: 

1. We ontwikkelen als gemeente vroegtijdig buurtgerichte ruimtelijke visies waaraan plannen voor ruimtelijke ordening dienen 

te voldoen. Deze buurtgerichte visies worden opgesteld met participatie van de buurtbewoners. 

2. Wij ontwikkelen binnen de kaders die de Omgevingswet daartoe aanreikt kwaliteitseisen waaraan het inspraakproces bij 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelplannen moet voldoen. We zorgen ervoor dat ambtenaren van de gemeente in gesprek 

gaan met projectontwikkelaars, inwoners en andere belanghebbenden om deze meer interactieve ontwikkeling van 

projectplannen gestalte te geven. We toetsen of projectontwikkelaars aan de gestelde eisen voldoen. 

3. Bij de ontwikkeling van stedelijke projecten wordt de creatieve sector een meer vanzelfsprekende partner. Zij krijgt de ruimte 

en waar mogelijk de middelen om projecten te verdiepen en versterken. 

7.4 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

De komende jaren willen wij werk maken van verdere verbetering van het openbaar vervoer. Om Zoetermeer goed bereikbaar te 

houden, werken we graag samen met de andere gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Binnen de stad 

willen we waar nodig maatregelen nemen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Fietsen is goed voor de gezondheid en het is 

een klimaatvriendelijk alternatief voor de auto. De gemeente stimuleert het fietsen door kinderen en volwassen door te investeren in 

goede voorzieningen voor fietsers. 

Onze inzet: 

1. Wij zetten verdere stappen om lightrailverbindingen te realiseren met zowel Rotterdam als Leiden. Deze verbindingen, in het 

bijzonder die met Leiden, passen we zorgvuldig in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied in. 

2. We gaan opnieuw in gesprek met de NS, andere vervoerders en ProRail om het station Zoetermeer te ontwikkelen tot een 

volwaardig OV-knooppunt waar ook de Intercity stopt. 

3. We verbeteren de toegankelijk van stations en haltes van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. 

4. We zorgen voor voldoende bewaakte of beveiligde fietsenstallingen in de stad en bij openbaarvervoersknooppunten. We 

ontwikkelen het fietspadennetwerk in en om de stad verder en zorgen voor een goed onderhoud. 

5. We onderzoeken mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren op alle wegen waar fietsers en auto’s van dezelfde 

weg gebruikmaken of waar fietsers autowegen oversteken zonder verkeerslichten. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar het 

terugbrengen van de maximumsnelheid of het beter scheiden van verkeersstromen. 

6. Wij maken verkeersrotondes in versneld tempo veiliger voor fietsers, bijvoorbeeld door vierkant gelegen fietspaden op 

rotondes en versmalde autorijstroken. 
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7. Op de doorgaande wegen in Zoetermeer stellen we de verkeerslichten zo in dat er sprake is van een groen golf als 

weggebruikers zich houden aan de maximumsnelheid. 

8. Wij zorgen ook voor veilige oversteekplaatsen voor mensen met een visuele beperking door middel van stoplichten met 

rateltikkers en noppentegels zonodig aangevuld met geleidelijnen. 
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8. Financiën 

De gemeente krijgt twee derde deel van haar inkomsten van de Rijksoverheid, enerzijds via het gemeentefonds (vrij te besteden 

middelen), en anderzijds via specifieke uitkeringen (geoormerkte middelen). Uit lokale belastingen en heffingen zoals OZB, 

hondenbelasting, parkeergelden en toeristenbelasting komt een zesde deel en de rest komt uit grondopbrengsten overige bronnen. 

Tegenover 400 miljoen euro aan uitgaven in 2021 staan 391 miljoen aan inkomsten. 

 

We springen zorgvuldig met belastinggeld om en zorgen ervoor dat de begroting tegen een stootje kan. We zijn niet bang om te stoppen 

met beleid als dat niet effectief is, slim te bezuinigen en dingen anders te doen als veranderende omstandigheden daarom vragen. Zo 

creëren we een beetje ruimte om te investeren in verder vrij krappe begroting. 

8.1 Sterke en toekomstbestendige gemeentelijke financiën 

Zoals in veel gemeenten in Nederland, zijn de huidige uitgaven in Zoetermeer hoger dan de inkomsten. Dat vangen we op via de 

reserves, maar die situatie is op termijn niet houdbaar. Wij vinden een sobere begroting en zorgvuldige beheersing van budgetten van 

de gemeente belangrijk. Bij het innen van de lokale belastingen en heffingen houden we rekening met de draagkracht van de inwoners. 

Onze inzet: 

1. Om de begrotingstekorten die veroorzaakt worden door de stapeling van kortingen (opschalingskorting), de overheveling van 

taken zonder voldoende middelen (jeugdzorg) en sturingsmogelijkheden (jeugdzorg en Wmo) aan te pakken, zullen we stevig 

blijven onderhandelen met het Rijk. Er moet een toereikende vergoeding van de Rijksoverheid komen voor de gemeente in 

deze zaken. Daartoe trekken we samen met andere gemeenten op en steunen we de VNG om zich namens gemeenten harder 

op te stellen in de onderhandelingen. Wij steunen daarom het actiecomité Raden in Verzet.  

2. Structurele uitgaven, ook als ze hoger zijn dan verwacht, moeten binnen de begroting van structurele dekking worden 

voorzien. Alleen als meevallers of besparingen structureel zijn, financieren we hiermee nieuw structureel beleid of nieuwe 
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voorzieningen. We dekken tekorten niet structureel uit de financiële reserves. We zullen de reserves, bedoeld om onverwachte 

tegenvallers op te vangen, waar mogelijk ontschotten. 

3. Nieuwe subsidies richten we vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten. Ze zijn wat ons betreft tijdelijk. 

Alleen bij bewezen resultaten mag de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn. Daarbij zorgen we ervoor 

dat de gemeente en de subsidieontvanger volledig transparant zijn over verstrekte subsidies en behaalde resultaten.  

4. De lokale belastingen en heffingen (zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) mogen wat ons betreft stijgen met het 

inflatiepercentage, als dat noodzakelijk is om lokale voorzieningen in stand te houden. Om stijgingen zo veel mogelijk te 

beperken, lichten we de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke subsidies door om te kijken naar mogelijke besparingen. 

5. Wij continueren het huidige ruime kwijtscheldingsbeleid voor mensen die de gemeentelijke belastingen door hun financiële 

situatie niet kunnen betalen. We willen bovendien dat niet alleen inwoners kwijtschelding kunnen aanvragen, maar ook 

ondernemers die minder verdienen dan het minimumloon en niet veel vermogen hebben. 

8.2 Transparante en gedragen gemeentelijke financiën 

De gemeente koopt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s diensten of producten in bij publieke organisaties, maatschappelijke 

partners en bedrijven en verstrekt miljoenen aan subsidies. We vinden het belangrijk dat de gemeente hier zo transparant mogelijk over 

is en daar op een begrijpelijke en toegankelijke wijze verantwoording over aflegt. We willen ook meer invloed van inwoners bij de 

totstandkoming van de begroting.  

Onze inzet: 

1. We verbeteren de leesbaarheid van de gemeentelijke begroting en jaarrekening om de financiën van de gemeente 

transparanter te maken. 

2. We introduceren voor delen van de begroting een systeem van participatief begroten of van burgerbegrotingen, waarbij 

inwoners en bedrijven (mede)zeggenschap krijgen over de bestedingen. 
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9. Verantwoording 

Op 18 maart 2021 besloten de leden van D66 Zoetermeer formeel dat onze partij zal deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 

16 maart 2022. Daar hoort natuurlijk een verkiezingsprogramma bij waarin de kiezer onze visie op de toekomst van Zoetermeer kan 

vinden. Leden hebben iedere vier jaar de kans om te beslissen over de politieke koers van de afdeling via het verkiezingsprogramma. 

Het programma is dan ook de opdracht van de leden van D66 Zoetermeer aan de nieuw gekozen fractie voor de periode 2022-2026 en 

vormt de inzet van D66 bij eventuele deelname aan de coalitieonderhandelingen.  

Voor het opstellen van het programma hebben de leden op 13 januari 2021 gekozen om een verkiezingsprogrammacommissie (VPC) in 

te stellen. De commissieleden zijn op diezelfde dag benoemd op basis van een voordracht van het bestuur.  

De VPC had als opdracht het samenstellen van een vooruitstrevend, uitdagend verkiezingsprogramma dat draagvlak heeft onder de 

leden van D66 Zoetermeer. De verkiezingsprogrammacommissie had in de periode januari 2021 t/m november 2021 de volgende 

taken: 

• Het initiëren van bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van onze gemeente; 

• Het samenbrengen van ideeën en plannen voor het verkiezingsprogramma; 

• Het betrekken van sleutelspelers, leden en kiezers in onze gemeente bij de ideeënvorming; 

• Het opstellen van een concept-verkiezingsprogramma voor de afdelingsvergadering van het najaar van 2021; 

• Het bespreken en verwerken van alle moties en amendementen op het programma samen met het bestuur. 

 

Ten behoeve van het schrijven van het programma zijn bijdragen gevraagd van de huidige fractieleden, de wethouder, bestuursleden en 

(oud) leden van de Permanente Programma Commissie (PPC). Ook de leden hebben een aantal keer de mogelijkheid gehad om input 

aan te leveren.  

Tijdens de algemene afdelingsvergadering op 23 november 2021 konden de leden van D66 Zoetermeer het conceptprogramma 

amenderen. Het definitieve (geamendeerde) verkiezingsprogramma is vastgesteld op 23 november 2021. 

De VPC heeft voor het opstellen van dit programma dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk van de PPC, de landelijke thema 

afdelingen en de verkiezingsprogramma’s van D66 Zoetermeer uit het verleden. De VPC wil iedereen die bij de totstandkoming van dit 

programma betrokken is geweest bedanken voor de waardevolle inbreng en inzet.  
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