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Zoetermeer voor ons allemaal                 
Dit is de naam van ons programma dat in 
november is vastgesteld. Op woensdag 16 
maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen   
en wordt er een referendum gehouden over 
Diftar. De komende weken zal dus in het 
teken staan van de campagne. Er zullen 
verkiezingskranten verspreid worden en 
posters geplakt worden. Of we weer met 
een kraampje bij de diverse winkelcentra te 
zien zijn zal natuurlijk afhangen van de dan 
geldende maatregelen. Maar zichtbaar 
zullen we zeker zijn. Met of zonder kraam. 

Heeft u nog leuke ideen voor de campagne? 
Laat dat vooral weten via zoetermeer@sp.nl 
Of wilt u een handje helpen met folderen, 
plakken, bellen, flyers uitdelen? Ook dan 
kunt u zich bij ons melden. 

De kandidaten die voor ons op de lijst staan 
en door de ledenvergadering zijn gekozen:            

1. Jan Velner 
2. Monique van Damme 
3. Jan Boin 
4. Annemiek Kamphuis-Roes 
5. Hans van Riel 
6. Daniël Westhoek 
7. Mustapha El Moubarik 
8. Henry van de Ham 
9. Theo van der Hoeven 
10. Marga Berendse  
11. Ed van Niel 
12. Ed Sanders 
13. Eelco de Haan 
14. Guido van Leeuwen 
15. Roland Broekhuisen 
16. Peter Brinkel 
17. Enid Scipio 
18. Jos Raadschelders 
19. Harrie Duivenvoorden 
20. Paul Stikvoort 
21. Sjors Jaarsveld 
22. Maria van der Bol-Haarlem 
23. Elly Ketting-Elsen 
24. Kees van Driel 

 
 

 

 
 

25. Pieter den Dulk 
26. Ernst Kamphuis 
27. Ans Nieuwenhuizen-Louwers 
28. Iván Beij 

Fijne Kerst en een strijdbaar 2022. 
Op zaterdag 18 december waren Annemiek, 
Marga, Piet en Jan in het Stadshart om aan 
het winkelend publiek wenskaarten uit te 
delen waarop als tekst vermeld stond:  
fijne kerst, menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit in 2022.  
 

 
 
Een stem op de SP is harder nodig dan ooit 
om weer te kunnen leven in plaats van te 
overleven. Ook in Zoetermeer. Er groeien 
steeds meer kinderen in armoede op, huizen 
worden gesloopt om dure woningen ervoor 
in de plaats te bouwen, er is veel bezuinigd 
op openbare voorzieningen om de begroting 
sluitend te kunnen houden. De zorg verkeert 
in zwaar weer. Er is werk aan de winkel. 
Het nieuwe kabinet zal de problemen, die ze 
zelf hebben veroorzaakt, niet oplossen.  
Het schandaal rondom de toeslagenaffaire, 
de woningnood, de crisis in de zorg. Het 
minimumloon stijgt nauwelijks en de AOW 
stijgt niet mee. De pensioenen blijven al 
jaren achter. En dat terwijl de kosten van 
onze boodschappen, energierekening en 
huren wel enorm stijgen. Wij hebben er 
allemaal last van.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Ondertussen in de fractie….. 
In de fractie is er de afgelopen periode 
weinig gebeurd. Tussen 20 december en 17 
januari is er sprake geweest van reces.   
In de vorige SPot hebben we gemeld dat er 
vragen gesteld zijn aan het college over 
hoge winsten in de jeugdzorg. Een reactie 
op onze vragen hebben we ontvangen.  
Specialistische jeugdzorg wordt in de regio 
Haaglanden met negen andere gemeenten 
ingekocht. In de overeenkomst worden 
eisen gesteld aan de verantwoording en een 
maximale winst van 5%. 
Als er meer dan deze 5% winst wordt 
behaald moet dit terug te vinden zijn in de 
aangeboden kwaliteit. Of aan deze eis wordt 
voldaan wordt beoordeeld op basis van een 
aantal criteria. Indien een aanbieder niet aan 
zijn verplichtingen voldoet, dan bestaat de 
mogelijkheid om een boete op te leggen. 
Het is ook mogelijk om een controle en 
onderzoek naar fraude uit te voeren.  
Er worden diverse gesprekken gevoerd   
met aanbieders over de wijze waarop de 
bedrijfsvoering plaatsvindt. Bij een 
vermoeden van onrechtmatigheden of  
het schenden van de contractvoorwaarden 
wordt actie ondernomen. Er is een 
wetsvoorstel in voorbereiding om 
gemeenten extra handvatten te bieden om 
zorgaanbieders aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid. 
Het is nog niet bekend wanneer deze wet in 
werking zal treden.  
Het blijft jammer dat deze regelgeving pas 
achteraf wordt opgesteld en dat hier niet 
vooraf beter over is nagedacht want 
vertrouwen is goed maar controle is beter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recept van de maand 

Aardappel-Preischotel met tomaat en 
kaas 

Ingrediënten 4 personen                                      

1 eetlepel olie, 750 gram prei, 2 tomaten, 
750 gram aardappels, 350 gram gehakt,  
100 gram belegen kaas (plakjes) 

Voorbereiding                                       
Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook 
de aardappelen net gaar, giet ze af en snijd 
ze in stukjes 

Bereidingswijze 

Snijd de prei in ringen. Verhit de olie en bak 
de prei met het gehakt gaar en bruin. Snijd 
de tomaten in plakjes. Verdeel de helft van 
de aardappels over de bodem van een 
ovenschaal, schep het prei mengsel erop, 
de tomaat en de rest van de aardappels. 
Dek alles af met de plakjes kaas. Bak de 
schotel in het midden van de oven in ca. 30 
min. goudbruin. 

 
 
 

 


