
SP gemeenteraadsfractie Zoetermeer
www.zoetermeer.sp.nl

Stadhoudersring 12a
2713 GB Zoetermeer
T. 079 - 202 19 12
zoetermeer@sp.nl 

Schriftelijke vragen Socialistische Partij
Terugtrekken lokale monitor FNV

Op 16 september verscheen er in het AD het bericht dat de gemeente Zoetermeer zich 
terug heeft getrokken van deelname aan het onderzoek naar het sociale gemeenten van 
de FNV. Dit jaar lag de nadruk op werken zonder loon en verdringing, een voor de SP en 
anderen, zeer belangrijk thema.

De SP is onaangenaam verrast door deze weigering om mee te werken.
In Zoetermeer zit een college dat wel € 250.000 belastinggeld uitgeeft om een 
haalbaarheidsonderzoek voor een commerciële vastgoedontwikkelaar te betalen maar 
deze zogenaamd sociaal-democratische wethouder niet wil meewerken aan een 
onderzoek over verdringing op de arbeidsmarkt door de belangenorganisatie van mensen
die werken, willen werken of gewerkt hebben.

Na het PR-verhaal over het Holland Outlet Mall, want veel meer dan dat kan je de 
tussentijdse onderzoeksresultaten niet noemen, beweert de gemeente nu ineens dat de 
vragen “tendentieus” zijn en er een gebrek aan “nuance” in het onderzoek zat.

De SP heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college op de hoogte van dit bericht? Hoe kijkt het college tegen deze 
berichtgeving aan?

2. Kan het college aangeven welke vragen uit de vragenlijst voor de lokale monitor 
het precies tendentieus vindt? Kan het college vervolgens ook per vraag aangeven
waarom deze vraag tendentieus vindt?

3. Welk gebrek aan nuance bevatte de vragenlijst voor de lokale monitor volgens het
college? Kan het college aangeven hoe zij normaal gesproken nuance in 
vragenlijsten ontwaren? Wil het college van de gelegenheid gebruik maken om 
deze nuance alsnog aan te brengen?

4. Is het college bereid om de vragenlijst voor de lokale monitor alsnog in te vullen 
en aan de FNV alle informatie over werken zonder loon en verdringing op de 
arbeidsmarkt ter beschikking te stellen?

5. Is het college bereid om het onderzoek dat de FNV uitvoert naar werken zonder 
loon en verdringing op de arbeidsmarkt door een onafhankelijke externe partij te 
laten uitvoeren en dit onderzoek zelf te financieren, zoals de gemeente dit ook bij 
het haalbaarheidsonderzoek naar het HOM heeft gedaan?

6. Is het college erop voorbereid om alle vragen uit de vragenlijst van de lokale 
monitor van de FNV als schriftelijke vragen te beantwoorden?

7. Is het college bereid een verdringingstoets in te voeren?

8. Is het college bereid te stoppen met werken zonder loon?
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Namens de SP raadsfractie,

Lennart Feijen


