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Er staat veel te gebeuren in Zoetermeer. Met de zogenaamde schaalsprong wil de gemeente
doorgroeien naar 150.000 inwoners. Dat is een hele hoop. Hoe zorgen we er voor dat we in alle
behoeften van de Zoetermeerders kunnen voldoen? De grondprincipes van de SP zijn nog altijd:
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De gemeente dient haar burgers serieus
te nemen. Er wordt goed naar hen geluisterd. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin kan krijgen.
Wensen van verschillende mensen zijn soms tegengesteld aan elkaar. De gemeente zoekt naar
oplossingen die voor zoveel mogelijk mensen aanvaardbaar zijn, maar waakt er ook voor dat
enkelen niet onevenredig veel leed over zich heen krijgen door de wensen van de meerderheid.
Gelijkwaardigheid en gelijke kansen willen ook zeggen dat iedereen de kans moet krijgen om zich
te ontwikkelen, zich een inkomen te verwerven, woonruimte te vinden en gelukkig te worden in de
maatschappij.
Solidariteit en saamhorigheid zijn nodig om de gelijke kansen te kunnen bewerkstelligen. Wij
weten dat de meeste mensen elkaar willen ondersteunen en helpen om tot iets te komen. Als
Zoetermeerse burgers staan wij ergens voor. De gemeente mag en moet een beroep doen op die
solidariteit als de menselijke waardigheid of de gelijkwaardigheid van sommigen in het gedrang
dreigen te komen.
Als SP proberen wij dit soort zaken altijd concreet te maken naar plannen die wij graag zouden zien
voor de stad. Zodat niemand de boot mist als de schaalsprong wordt gemaakt. Onze belangrijke
peilers zijn helder. Goede zorg voor iedereen. Eerlijk loon voor iedereen die werkt. Er groeien geen
kinderen meer op in armoede.
Geluk voor de mensen zit hem ook vaak in andere dingen. Met het gezin in het weekend lekker
zwemmen in een zwembad. Of met een gerust gevoel door de zoetermeerse parken en straten
lopen en zich niet zorgen hoeven te maken om de veiligheid. Een goed gevoel in de eigen buurt
wordt bevorderd door een goed onderhouden openbare ruimte. En uiteraard willen wij allemaal
kunnen vertrouwen op een betrouwbaar openbaar vervoer.
Hieronder vindt u onze actiepunten. Met deze punten gaan wij de straat op. Daar vindt u ons altijd.
Dicht bij u in de buurt. Praten met elkaar. Wij kunnen het niet alleen. De mens kan het niet alleen.
We hebben elkaar nodig. Daarom: Zorg voor elkaar.
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Welzijn, zorg en armoedebestrijding
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. Gemeenten hebben
grotere verantwoordelijkheden gekregen op dit terrein en moeten het doen met veel minder geld.
Dit heeft gevolgen gehad voor de zorg die mensen ontvangen. Uitgangspunt moet zijn dat
iedereen de zorg krijgt die nodig is om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
En ondanks dat het weer goed lijkt te gaan met de economie blijft het aantal mensen in de
armoede als maar stijgen. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is hoger dan ooit tevoren.
Daar moet snel verandering in komen.
Onze voorstellen
 Bij zorg is kwaliteit het uitgangspunt, niet het geld. Zorg zal te allen tijde geleverd worden. Geld
dat van een hogere overheid wordt ontvangen voor zorg zal worden geoormerkt, zodat dit geld
ook naar de zorg gaat.
 De gemeente doet geen zaken meer met organisaties die mensen in dienst hebben die meer
verdienen dan de Wet Normering Topinkomens (WNT) voorschrijft.
 Het is geen probleem als een deel van de zorg door mantelzorgers wordt geleverd. Mantelzorg
mag nooit een vervanging zijn van professionele zorg.
 De kostendelersnorm geldt niet voor inwonende mantelzorgers.
 Zoetermeer behoudt een basisziekenhuis, met spoedeisende hulp en een nachtapotheek. Ook
worden de mogelijkheden onderzocht voor een zorghotel aan het Langeland ziekenhuis.
 Er komen aanvullende inkomensondersteunende maatregelen om mensen uit de armoede te
helpen. Te denken valt aan een verhoging van de grens waarop iemand aanspraak kan maken
op inkomensondersteunende maatregelen.
 De schuldhulpverlening kent geen wachtlijsten. Dit doen we door de ambtelijke capaciteit te
verhogen.
 Er groeien geen kinderen meer op in armoede.
 We gaan de mogelijkheden onderzoeken om een gemeentelijke kredietbank te starten.
 De standaard eigen bijdrage WMO van € 17,50 per 4 weken voor de lagere inkomens gaat in
Zoetermeer naar € 0,00.
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Duurzaamheid en groen
Het is goed wonen in een groene stad waar duurzaamheid voorop staat. Verduurzaming is iets
waar we niet meer onderuit kunnen en waar we als gemeente juist een hoop kunnen bereiken.
Daarom zal er de komende vier jaar veel meer aandacht uit gaan naar verduurzaming van de stad.
 Legesvrij verbouwen bij een verlaging van het energielabel.
 Er komt een subsidieregeling voor particulieren en vve’s die hun woning energieneutraal
maken. Daarnaast stuurt de gemeente ook actief woningbouwcorporaties om te gaan
verduurzamen.
 Voorrang aan groene mobiliteit zoals fiets en elektrisch vervoer. Te denken valt aan betere
fietspaden en voorrang geven aan fietsers bij verkeerslichten in het centrum.
 Geen verdere uitbreiding van commerciële activiteiten in het Buytenpark.
 Het overleg met natuurorganisaties wordt geïntensiveerd om advies in te winnen hoe de
groene gebieden in Zoetermeer groen kunnen blijven.
 Er wordt niet bezuinigd op de kwaliteit van het groenbeheer. De gemeente voert het beheer
van het groen zelf uit om maatwerk en kwaliteit te kunnen bieden.
 Er vindt geen bomenkap van gezonde bomen meer plaats.
 Omwonenden worden ook tijdig en nauw betrokken bij gemeentelijke besluitvorming.
Ingrijpende veranderingen in de directe omgeving van omwonenden wordt niet meer
uitsluitend op de reguliere manier, maar ook per informatiebord kenbaar gemaakt aan de
omwonenden.
 Sloten worden regelmatig uitgebaggerd en ook de oevers worden milieuvriendelijk
onderhouden. De gemeente gaat actief controleren of het waterschap deze taak goed
uitvoert.
 Volkstuincomplexen zijn een wijkvoorziening en horen in iedere wijk aanwezig te zijn. In
wijken waar geen volkstuinen zijn wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan volkstuinen.
 Het voormalige volkstuincomplex aan de Edisonstraat wordt ingericht als stadspark met
volkstuinen; de wijktuin wordt hiermee uitgebreid. Braakliggende terreinen zoals in het van
Tuylpark worden duurzaam herontwikkeld.
 In parken wordt milieuvriendelijke oriëntatieverlichting aangebracht, zodat dit prettigere
verblijfsgebieden worden.
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 Om zwerfvuil terug te dringen komen er meer afvalbakken op straat. Waar ze er nog niet
staan worden in hallen van portiekwoningen afvalbakken voor papier geplaatst.
 Het zelfbrengdepot wordt gratis toegankelijk voor vrijwilligersorganisaties.
 Voor elke boom die gekapt wordt, wordt een nieuwe boom binnen de gemeente geplaatst.
 Het behoud van goede drinkwaterkwaliteit blijkt steeds lastiger te realiseren. Zoetermeer
speelt een proactieve rol bij het zoeken naar nieuwe drinkwaterbronnen en
opslagmogelijkheden voor grote voorraden zoetwater.
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Wonen
Het aantal betaalbare woningen neemt zienderogen af, terwijl de vraag juist toeneemt.
Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun oorspronkelijke doelstelling, het aanbieden van
voldoende sociale huurwoningen.
De leegstand van kantoren wordt aangepakt. Daar waar al jaren kantorencomplexen leeg staan
worden concrete afspraken gemaakt met eigenaren om andere functies mogelijk te maken, zoals
huisvesting voor jongeren en ouderen of kleine, betaalbare bedrijfsunits voor ZZP-ers en
kunstenaars. Ook worden de regels strenger om nieuwe kantorencomplexen te bouwen, om zo
onnodige leegstand tegen te gaan.
 Bij particuliere verhuur gaat de gemeente actief controleren of er niet onrechtmatig te veel
huur wordt gevraagd en er onrechtmatige huurverhogingen zijn doorgevoerd en gaat de
gemeente actief ondersteunen met de weg naar de huurcommissie of kantonrechter.
 Het inschrijven bij Woonnet Haaglanden wordt gratis, en dit geldt ook voor inschrijvingen voor
de urgentieverklaringen bij de gemeente.
 Zoetermeer is een groeistad. Het is daarom belangrijk dat er meer woningen komen. We
hanteren het beleid dat we bouwen naar vraag, en niet naar een te realiseren percentage.
 De gemeente stimuleert woningbouwcorporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor
de bouw en onderhoud van sociale huurwoningen voor mensen met een laag en
middeninkomen.
 Er worden geen huurwoningen meer aan de sociale bestemming onttrokken.
 Het is belangrijk dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarom willen we
betaalbare woningen voor ouderen in hun eigen omgeving, zodat mensen op latere leeftijd in
hun eigen wijk kunnen blijven wonen.
 Met eigenaren van leegstaande kantoren worden afspraken gemaakt over nieuwe
bestemmingen, zoals jongerenwoningen of kleine bedrijfsunits voor ZZP-ers en kunstenaars.
 Voordat er vergunning wordt verleend voor de bouw van nieuwe kantoren, moet er eerst beleid
zijn vastgesteld waar elders in de stad dezelfde oppervlakte aan leegstand zal worden
herbestemd.
 De gemeente zorgt ervoor dat toekomstige gebouwen duurzaam worden ontworpen met een
blik op de toekomst. Hierdoor wordt het in het vervolg makkelijker om bijvoorbeeld een
kantorencomplex om te vormen naar woonruimte.
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 Zoetermeer staat bekend om zijn groene wijken. Dit willen wij in stand houden. Het woongenot
gaat omhoog wanneer er voldoende, en goed onderhouden, groen in de wijken is. Hetzelfde
geldt voor speelruimte voor kinderen in de wijk.
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Jeugd
De jeugd vormt een belangrijke groep in onze samenleving. De jeugd moet in staat worden gesteld
om volwaardig mee te kunnen doen. De jeugd kan rekenen op goed onderwijs, van basisonderwijs
tot aan hoger onderwijs. De jeugd kan rekenen op voldoende voorzieningen. En als zorg nodig is
om volwaardig mee te kunnen doen, dan wordt deze zorg in een vroegtijdige fase aangeboden.
Kortom, de jeugd moet onbezorgd kunnen opgroeien in Zoetermeer.
 Ieder kind moet in de eigen buurt naar een basisschool kunnen gaan. Een basisschool moet
kleinschalig zijn opgebouwd en een goede afspiegeling vormen van de buurt.
 De schoolgebouwen zijn een gezonde omgeving om in te leren. Er vindt regelmatig controle
plaats van schoolgebouwen om te controleren of wordt voldaan aan de normen voor
schoolgebouwen. Bij constatering van gebreken zal snel en adequaat worden gehandeld.
 De omgeving van scholen is veilig. Ruim van te voren wordt verkeer geattendeerd op de
aanwezigheid van een school en zijn er snelheidsremmende maatregelen getroffen.
 Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. Geen enkele kind verlaat het basisonderwijs zonder
zwemdiploma.
 Zoetermeer kent meerdere mbo- en hbo-opleidingen. We stimuleren onderwijs en bedrijfsleven
om voldoende stageplaatsen aan te bieden, zodat studenten zowel kunnen studeren als stage
kunnen lopen in Zoetermeer. De gemeente neemt de regie om onderwijsinstellingen en
bedrijven met elkaar te laten afspreken hoeveel stageplaatsen er nodig zijn. De gemeente biedt
zelf ook voldoende stageplaatsen aan.
 Jongeren worden uitgenodigd om te komen met ideeën voor verbetering van voorzieningen. Er
wordt geld vrijgemaakt om deze ideeën te realiseren in de stad.
 Ook ‘s nachts moet het openbaar vervoer met voldoende regelmaat rijden, zodat jongeren
veilig van een uitgaansgelegenheid naar huis kunnen gaan. Dit geldt ook voor verbindingen
tussen grote steden zoals Rotterdam, Den Haag en Leiden.
 Jongerenwerk, met name op straat, wordt bevorderd en geïntensiveerd en bij voorkeur op
buurtniveau georganiseerd. Door samen aan oplossingen te werken worden zware maatregelen, zoals samenscholings- en alcoholverboden, overbodig. Mosquito's worden niet ingezet.
 De gemeente gaat jongeren stimuleren om langer in Zoetermeer te blijven wonen. Te denken
valt aan diverse voorzieningen, zoals een Zoetermeerpas voor studenten, gratis toegang tot de
bibliotheek en betaalbare huisvesting.
 Als er ondersteuning of zorg nodig is voor een jongere, dan wordt deze geleverd. Er is geen
sprake van een wachtlijst, ook wanneer er sprake is van een overschrijding van budget.
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Ontspanning
Dagelijks bewegen zorgt er over het algemeen voor dat mensen gezond blijven. Sporten moet
daarom gestimuleerd worden voor zowel jong als oud. Hiervoor bestaat er een goed en gevarieerd
aanbod. Contributies mogen geen belemmering zijn om te kunnen sporten. Gezinnen die niet veel
te besteden hebben ontvangen daarom een tegemoetkoming in de kosten om te kunnen sporten.
Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en dragen eraan bij dat
creativiteit en reflectie worden aangemoedigd. Daarom worden kleinschalige projecten in wijken
georganiseerd, zodat kunst en cultuur laagdrempelig zijn. We hechten veel waarde aan het
culturele oude Zoetermeerse centrum en dit moet daarom ook worden beschermd.
 Zoetermeer kent geen recreatiezwembad meer. Dit moet zo snel mogelijk in ere hersteld
worden en daarom komt er een nieuw recreatiezwembad dat voor iedereen toegankelijk is.
 Mensen met een handicap kunnen zo veel mogelijk deelnemen aan het reguliere aanbod van
sport. Sportaccommodaties zijn daarom voor iedereen toegankelijk.
 Tenminste 3% van de oppervlakte in een wijk is bestemd voor speelruimte.
 Omwonenden worden betrokken bij realisatie en onderhoud van speelvoorzieningen. Hiervoor
wordt een budget beschikbaar gesteld.
 Binnen de gemeente heeft iedereen de kans zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn kleine collectieve
voorzieningen beschikbaar, zoals podia. Er worden geen individuen gesubsidieerd.
 Initiatief van inwoners op het gebied van kunst en cultuur worden gestimuleerd. Er komen
subsidies beschikbaar voor mensen die iets willen organiseren in hun buurt.
 Kunst en cultuur worden op zowel basis- als middelbare scholen gestimuleerd door kunst en
cultuurorganisaties te koppelen aan scholen.
 De lokale media worden ondersteund, zodat inwoners lokaal nieuws via verschillende bronnen
tot zich kunnen nemen.
 Zoetermeer heeft een rijke geschiedenis. De oude dorpskern en de oude bebouwingslinten,
waterwegen en landschappen hebben in Zoetermeer een unieke cultuurhistorische waarde. Dit
historisch erfgoed moet behouden blijven.
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Werk en economie
Als het aan de SP ligt stijgt de economie in Zoetermeer en daalt de armoede. Werkgelegenheid
voor jong en oud in echte betaalde banen. Het werk wordt eerlijk verdeeld.
 Aantrekken groene, duurzame bedrijven, waaronder veel ict.
 Naast ict wordt ingezet op het binnenhalen van ambachtelijke bedrijven en schone
maakindustrie. Hierin kunnen mensen - met een minder hoog opleidingsniveau dan benodigd in
de ict – dankzij hun bekwaamheden in het maken of repareren een goede boterham verdienen.
 In een vroeg stadium anticiperen en samenwerken met betrokken organisaties om bij
(bouw)projecten de maatschappelijke kosten, die de inwoners uiteindelijk via doorberekening
moeten betalen zo laag mogelijk te houden.
 Opleidingsmogelijkheden creëren voor langdurig werklozen met vooruitzicht op een baan in
hetzij de ict-sector, hetzij de ambachtelijke sector.
 De gemeente Zoetermeer kiest een voortrekkersrol bij de noodzakelijke, meer eerlijke verdeling
van arbeid. Nieuwe werknemers bij de gemeente krijgen vanaf salarisschaal 10 een aanstelling
of overeenkomst van maximaal 32 uur. Beneden deze schaal is dit nog niet mogelijk zolang er
op dit punt nog geen landelijk beleid is. Want het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om nog meer
werkende armen te creëren dan er al zijn.
 Geen verplicht werk voor behoud van uitkering. Eerlijk werk voor een eerlijk salaris. Echte
banen.
 Vanaf 60 jaar geldt er geen sollicitatieplicht meer.
 Gratis taalonderwijs voor iedereen, actief beleid om mensen hier op te wijzen.
 De gemeente gaat niet beboeten als mensen de inburgeringstoets niet halen, maar gaat op een
positieve manier aan de slag om iedereen volledig mee te laten doen in de samenleving.
 Zoetermeer profileert zich graag als ICT stad. De vraag is in hoeverre die boodschap is
overgekomen in het land. Om dit imago te verstevigen en aantrekkelijker te worden als
vestigingsplaats voor bedrijven uit deze branche gaat Zoetermeer:
 Zich voortvarend inspannen om op korte termijn een glasvezelkabelnet te realiseren in de hele
stad.
 Alle moeite doen om het mobiele netwerk in de wijk Oosterheem drastisch te verbeteren.
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 Een ict-activiteitencentrum openen waar bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwste
ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. Samenwerking met Dutch
Innovation Factory ligt voor de hand. Hetzelfde geldt voor het Museum voor Communicatie in
Den Haag met haar historische collectie vanuit de gedachte: historie in Den Haag, toekomst in
Zoetermeer.
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Verkeer en vervoer
Een stad als Zoetermeer moet goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Daarom zal de
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de RandstadRail verhoogd worden. De gemeente blijft
continu in gesprek gaan met HTM en de MRDH om de betrouwbaarheid van de RandstadRail te
verhogen. Tijdens deze gesprekken komt de gemeente op voor de belangen van haar eigen
inwoners.
 Met de verbouwing van het Zoetermeerse stadscentrum wordt er ook tenminste één
oplaadpunt toegevoegd.
 Er komt een nachtverbinding met Leiden middels bus 400 en een verbeterd nachtnet met Den
Haag waarbij er gebruik wordt gemaakt van de RandstadRail.
 Het is altijd mogelijk om met pin te betalen in de RandstadRail voertuigen en bij de
oplaadpunten.
 Gemeente Zoetermeer gaat een kaart voor mensen in de minima realiseren waarmee zij met
korting kunnen reizen.
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Veiligheid
Iedereen moet 24 uur per dag veilig over straat kunnen in Zoetermeer. Forse reductie aantal
woninginbraken.
 De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van een regionaal bureau woonoverlast,
waarin samengewerkt wordt met de corporaties, maatschappelijk werk, GGD en de politie.
 Verbaliseren en beboeten door BOA's moet het doel hebben de samenleving te verbeteren en
moet niet als bron van inkomsten worden gezien. Met andere woorden: coulant zijn waar het
kan, streng waar het moet.
 De politie moet zichtbaarder aanwezig zijn in de buurt, door meer uren op straat te zijn. Kennen
en gekend worden is het motto.
 De gemeente spant zich in om in elke wijk een kleinschalige politiepost tot stand te brengen.
 Er komen geen nieuwe gevaarlijke reclamezuilen aan de rand van Zoetermeer. Mocht er
behoefte zijn aan meer marketing dan plaatst de gemeente eventuele reclame-uitingen op
veilige plekken in de stad en altijd in overleg met bewoners.
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