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Zoetermeer, voor ons allemaal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inleiding  

Er is wooncrisis in Nederland en dus ook in Zoetermeer. Voor steeds meer 

mensen is een betaalbare woning een utopie. Gemeente Zoetermeer wil 

doorgroeien naar 150.000 inwoners. Dat is een hele hoop. Deze groei zal 

betekenen dat er extra betaalbare huizen gebouwd moeten worden. Een eerste 

flinke aanzet daartoe is het plan de Entree. Bij nieuwbouwplannen zal voor iedere 

doelgroep naar behoefte gebouwd moeten worden. Extra aandacht daarbij 

verdienen onze jongeren en ouderen. Laten we er aan bijdragen dat ook zij een 

plekje kunnen krijgen in onze stad.  

De gemeenteraad wil voor een nieuw afvalsysteem kiezen: het bekende diftar. Bij 

Diftar wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keer dat 

er restafval wordt ingeleverd, naast het vaste deel. SP wil geen diftar. Afval is een 

gezamenlijk probleem dat we samen moeten oplossen. Door te zorgen voor een 

goede nascheiding van afval. En door de verpakkingsindustrie en supermarkten te 

dwingen ons minder verpakkingen te verkopen. SP is blij dat er een referendum 

komt op 16 maart 2022 tegelijkertijd met de raadsverkiezingen. Met ons vinden 

veel inwoners diftar geen goed idee. Steeds meer gemeentes nemen afscheid van 

diftar.  

De Coronacrisis heeft aangetoond dat de tweedeling tussen arm en rijk alleen 

maar groter is geworden. De armoede is verergerd, schulden nemen toe, 

achterstandswijken gaan verder achteruit, meer huiselijk geweld. Net als in heel 

Nederland is dat ook in Zoetermeer het geval. SP vindt dat iedereen de kans moet 

krijgen om zich te ontwikkelen, een inkomen kunnen verwerven, woonruimte 

kunnen vinden en gelukkig kunnen worden in Zoetermeer. Als het aan de SP ligt, 

blijft de gemeente zich inzetten om geen mensen buiten de boot te laten vallen. 

Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zorg en kwetsbare groepen, de 

gemeente investeert in achterstandswijken, mensen helpen met een 

laagdrempelige schuldhulpverlening. Solidariteit en saamhorigheid zijn nodig om 

de gelijke kansen te kunnen bewerkstelligen. Als SP proberen wij dit soort zaken 

altijd concreet te maken naar plannen die wij graag zouden zien voor de stad.  

Ook in de politiek kan het geld slechts één keer worden uitgegeven. Het is dan 

ook zaak om hier verstandig mee om te gaan. Zoetermeer bevindt zich op dit 

moment in zeer zwaar financieel weer. Dit komt grotendeels door de tekorten die 

zijn ontstaan vanwege het dichtdraaien van de kraan door het Rijk voor onder 

andere de Jeugdzorg gelden, maar de verkeerde politieke keuzes die in het 

verleden zijn gemaakt door het Zoetermeerse stadsbestuur mogen ook zeker niet 

onderschat worden. Miljoenen uitgegeven aan waterparken, gymzalen, 

onderzoeken voor outlet malls, het overbodige citymarketing budget en als klap op 



 

 

de vuurpijl ruim 35 miljoen uitgeven aan een nieuw zwembad terwijl het vorige 

zwembad onnodig, en met verlies werd verkocht. Hier werken wij als SP niet aan 

mee. Onnodige uitgaven waar de inwoners niets aan hebben stoppen we per 

direct mee. Op deze manier blijft er voldoende budget over om ons in te zetten 

voor zaken waar de inwoner dírect iets aan heeft.  

De gemeenteraad krijgt moeilijk grip op de vele regionale 

samenwerkingsverbanden die er zijn en dat leidt tot een pijnlijk gebrek aan 

democratische legimiteit. Daar gaan wij niet meer over is een veelgehoorde 

uitspraak. Een oplossing is om het aantal samenwerkingsverbanden terug te 

dringen.  

Onze belangrijke pijlers zijn helder. Goede zorg voor iedereen. Zoetermeer moet 

altijd beschikken over een ziekenhuis. Eerlijk loon voor iedereen die werkt. SP ziet 

graag dat gemeente Zoetermeer aansluit bij de campagne om het minimumloon te 

verhogen naar 14 euro per uur. We zetten ons in om een einde te maken aan een 

groeiende groep werkende armen. We willen dat de gemeente ook in overleg gaat 

met corporaties om te kijken naar oplossingen om energiearmoede bij onze 

inwoners te voorkomen. Er horen geen kinderen in armoede op te groeien. De SP 

vindt dat de gemeente zich blijft inzetten om dat te voorkomen. Geluk voor de 

mensen zit hem ook vaak in andere dingen. Met het gezin in het weekend lekker 

fijn erop uit, zoals naar een betaalbaar 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. Een mens kan het 

niet alleen. We hebben elkaar nodig.  

 

  



 

 

Zorg, welzijn en armoedebestrijding  

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente 

heeft hierin een belangrijke rol. De SP vindt dat de gemeente een breed scala aan 

voorzieningen aanbiedt om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig deel kan 

nemen aan de samenleving.  

In Zoetermeer is zorg kleinschalig en dichtbij georganiseerd, leveren 

welzijnsorganisaties ondersteuning op maat en is er beleid om armoede te 

voorkomen. Ziekenhuis Langeland is weer gered momenteel en de SP vindt dat 

het Langeland altijd moet blijven bestaan. Er komt een zorgbuurthuis in 

Zoetermeer.  

 

Onze voorstellen  

• Er komt een zorgbuurthuis. Zoetermeerse ouderen verdienen goede zorg. 

Na het sluiten van de verzorgingshuizen wonen mensen langer thuis. Ook 

als dat niet meer gaat, als ze een eenzaam zijn of ze zich niet veilig voelen. 

• Bij het vaststellen van voorwaarden voor het volwaardig deel kunnen 

nemen aan de samenleving is geld niet leidend, maar de visie hoe dit beleid 

ingevuld moet worden.  

• De gemeente krijgt veel geld van het rijk om invulling te geven aan zorg, 

welzijn en armoedebestrijding. Het geld dat de gemeente ontvangt zal 

worden geoormerkt. Zo wordt voorkomen dat het geld voor andere zaken 

ingezet zal worden.  

• Het is noodzakelijk dat het Langeland ziekenhuis in een stad met omvang 

van Zoetermeer blijft bestaan. Specialistische zorg wordt zo dicht mogelijk 

aangeboden, waarbij samenwerking met ziekenhuizen in de regio wordt 

gezocht.  

• Inwoners moeten 24/7 met een zorgvraag terecht kunnen binnen 

Zoetermeer. Voor spoedeisende gevallen moet men terecht kunnen bij de 

spoedeisende hulp (SEH). Voor minder dringende gevallen is er een 

huisartsenpost in de buurt.  

• Mantelzorg wordt beloond. Bij het vaststellen van de zorgvraag wordt de 

mate van mantelzorg niet meegenomen in de vaststelling. Het is fijn als 

mantelzorg geboden kan worden, maar het mag niet als vervangende zorg 

gezien worden.  

• Het abonnementstarief (eigen bijdrage) van de WMO wordt afgeschaft. Er 

wordt geen eigen bijdrage meer geïnd.  



 

 

• Bij welzijnswerk neemt de gemeente de regie welke organisaties bepaalde 

activiteiten het beste ondergebracht kunnen worden. We laten deze regierol 

niet over aan één organisatie.  

• 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. In Zoetermeer mogen geen kinderen opgroeien in armoede. 

Gezinnen met kinderen kunnen rekenen op aanvullende ondersteunende 

voorzieningen, zodat er gelijke kansen voor alle kinderen zijn.  

• Mensen met schulden moeten zo snel mogelijk ondersteund worden. De 

schuldhulpverlening kent geen wachtlijsten. Dit doen we door de ambtelijke 

capaciteit te verhogen.  

• We gaan de mogelijkheden onderzoeken om een gemeentelijke 

kredietbank te starten.  

• Op het gebied van zorg en welzijn werkt de gemeente alleen maar samen 

met organisaties die zich houden aan de Wet Normering Topinkomens 

(WNT). Bij deze organisaties werken dus geen mensen met topsalarissen.  

 

  



 

 

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.  

Onze voorstellen  

• Diftar is geen goed idee. Afval is een gezamenlijk probleem die je niet 

alleen op de Zoetermeerse inwoners mag afwentelen. Er komt een goede 

nascheiding van afval en de supermarkten worden gestimuleerd om minder 

verpakkingen te verkopen.  

• Legesvrij verbouwen bij een verlaging van het energielabel.  

• De gemeente neemt de regie bij het verduurzamen van woningen, niet 

alleen voor eigenaren maar ook voor huurders. De financiering hiervan 

komt deels uit de opbrengst van de Eneco-aandelen.  

• 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 en rondom Zoetermeer groen kunnen 

blijven.  

• De bezuinigingen op het onderhoud van het groen in de stad worden 

teruggedraaid. De gemeente voert het beheer van het groen zelf uit om 

maatwerk en kwaliteit te kunnen bieden. Er komt een goed 

onderhoudsplan, aan de hand van de bomenkaart, zodat bomenkap kan 

worden voorkomen.  

• Er vindt geen bomenkap van gezonde bomen meer plaats. Voor elke boom 

die gekapt wordt, wordt een nieuwe boom binnen de gemeente geplaatst, 

waarbij duidelijk aangegeven wordt waar deze compensatie plaats vindt. 

Als in een straat meerdere bomen gekapt worden stelt de gemeente een 

plan op voor herplant in dezelfde straat. Bij herplant is er aandacht voor 

variatie in bomen.  

• Omwonenden worden tijdig betrokken bij en geïnformeerd over 

gemeentelijke besluitvorming. Hierbij maakt de gemeente zoveel mogelijk 

gebruik van de digitale mogelijkheden, zodat het papiergebruik in 

Zoetermeer kan worden verminderd.  



 

 

• 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 zonder volkstuin bekijkt de gemeente of hier 

behoefte aan is.  

• 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. De gemeente ziet actief toe op in gebruik zijnde 

adoptiebakken.  

• Op braakliggende bouwlocaties wordt tijdelijk groen aangelegd. 

• Het zelfbrengdepot wordt gratis toegankelijk voor vrijwilligersorganisaties.  

• 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.  

• De gemeente gaat in overleg met de corporaties in onze stad over 

verduurzaming van de eigendommen, zodat ook de energierekening van 

huurders omlaag kan. De mogelijkheid komt er dat corporaties 

zonnepanelen op huurwoningen gaan plaatsen door middel van subsidies. 

Energiearmoede moet voorkomen worden in onze stad en mensen mogen 

hierdoor niet in de problemen komen.  

 

 

 

  



 

 

Wonen  

Het aantal betaalbare woningen neemt zienderogen af, terwijl de vraag juist 

toeneemt. De wachttijden voor een sociale huurwoning in Zoetermeer zijn de 

laatste jaren explosief gestegen. Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun 

oorspronkelijke doelstelling, het aanbieden van voldoende sociale huurwoningen. 

Met Zoetermeer 2040 in aantocht is het van belang dat er in elk segment 

woningen bijkomen met de scherpe focus op goedkopere woningen; een primaire 

verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Onze voorstellen  

• Wij willen geen huisjesmelkers in de stad. Huisjesmelkers zijn huisbazen of 

huiseigenaren die woonruimte voor extreem hoge huurprijzen verhuren. We 

willen ook geen verkamering van de panden.  

• Om speculanten te weren, wordt zelfbewoningsplicht ingevoerd. Kopers 

van een huis moeten daar zelf in gaan wonen, in plaats van dat zij het 

kunnen kopen om duur te verkopen of duur te verhuren.  

• 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.  

• Zoetermeer blijft de komende jaren 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. Alle tot nu toe opgelegde 

percentages laten we los.  

• 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. Wat sociale huur was, blijft sociale huur.  

• 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.  

• Huizen die verduurzaamd kunnen worden, worden niet gesloopt.  

• 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.  

• 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. Het onderhoudsniveau van de wijken gaat weer 

omhoog, en niet alleen dat van het stadscentrum.  

 

 

 

  



 

 

Jeugd  

De jeugd moet onbezorgd op kunnen groeien in Zoetermeer. Het kan rekenen op 

goed basis- en voortgezet onderwijs. Ook heeft het de mogelijkheid om een 

vervolgopleiding te volgen in Zoetermeer. Er zijn voorzieningen om alle jongeren 

volwaardig mee te laten doen. Daar waar extra ondersteuning nodig is zal dit in 

een zo vroeg mogelijk stadium worden aangeboden.  

Onze voorstellen  

• Goed onderwijs is belangrijk. Er is altijd een basisschool op loopafstand.  

• Goede luchtkwaliteit binnen scholen is van groot belang. Alle 

schoolgebouwen in Zoetermeer voldoen aan de geldende normen van 

ventilatie. Daar waar het nodig is zal er snel geïnvesteerd worden om aan 

de norm te voldoen. Ook wordt er periodiek gecontroleerd of nog steeds 

aan de normen wordt voldaan.  

• De omgeving van scholen is veilig. We stimuleren het lopend of per fiets 

naar school brengen van jongeren. Autogebruik rondom scholen wordt 

ontmoedigd.  

• Zwemvaardigheid is belangrijk. Vanuit de gemeente zal er een financiële 

bijdrage worden geleverd die inkomensafhankelijk is, zodat ieder kind een 

zwemdiploma kan behalen.  

• De mening van jongeren in belangrijk. Er zal daarom ook regelmatig naar 

de mening van jongeren worden gevraagd. Onderzocht zal worden of er 

onder jongeren de behoefte bestaat voor het instellen van een 

jongerengemeenteraad. Dit orgaan krijgt dan een belangrijke rol bij 

vraagstukken die jongeren aangaan.  

• Jongeren moet zich ook ‘s avonds veilig kunnen vervoeren. Doorgaande 

fietspaden zijn goed verlicht. Ook rijdt er ‘s nachts openbaar vervoer van en 

naar omliggende steden, zoals Den Haag, Rotterdam 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.  

• Indien er een zorgbehoefte is bij een jongere dan is het van belang dat 

deze zorgvraag zo snel mogelijk wordt geïnventariseerd. Wachtlijsten 

worden vermindert door niet meer te centraliseren. SP ziet liever helemaal 

geen wachtlijsten. Geld is niet leidend voor de invulling van de zorg. De 

benodigde zorg moet geleverd worden om de jongere volwaardig mee te 

laten doen in de samenleving. SP wil terug naar PGB zodat ze zelf de zorg 



 

 

kunnen inkopen die ze nodig hebben. Uiteraard met een goede controle 

zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden.  

• Geld bestemd voor de jeugdzorg gaat ook naar de jeugdzorg. Ontvangen 

geld van het rijk zal daarom geoormerkt worden.  

 

  



 

 

Sport en ontspanning  

Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Het voeden van 

de verbeelding en van de geest is net zo belangrijk. Films en televisieprogramma’s 

die je ziet, boeken die je leest of schrijft, muziek die je maakt of waarnaar je 

luistert, mooie schilderijen die je in het museum bekijkt of zelf maakt, 

toneelvoorstellingen waar je naar kijkt of aan meedoet. Dat zijn dingen die je 

uittillen boven de alledaagsheid van het bestaan. Het bevorderen en ruim baan 

geven aan allerlei vormen van creativiteit verrijkt ons leven. Een aanbod van kunst 

en cultuur dient daarom beschikbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. 

Bibliotheekfilialen moeten dus niet worden gesloten, maar gekoesterd. Net als 

muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor 

beeldende kunst en andere kleinschalige centra. Beginnende kunstenaars worden 

aangemoedigd, talent wordt gestimuleerd, zodat we in Zoetermeer ook in de 

toekomst scheppende en uitvoerende kunst hebben.  

Onze voorstellen  

• Gesubsidieerde musea horen minstens een dag per week gratis 

toegankelijk te zijn.  

• Bibliotheken zijn niet alleen kenniscentra en culturele schatkamers voor 

jong en oud, maar ook ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van wijken. 

Ze verdienen blijvende steun. De bibliotheek blijft speciale aandacht 

schenken aan kinderen met een achterstand en laaggeletterden.  

• Stimulering van deelname aan culturele activiteiten wordt door de 

gemeente ondersteund. Kleinschalige en laagdrempelige culturele 

activiteiten in de wijken zijn en blijven betaalbaar. Binnen de gemeente 

heeft iedereen de kans zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn kleine collectieve 

voorzieningen beschikbaar, zoals podia. Initiatief van inwoners op het 

gebied van kunst en cultuur worden gestimuleerd. Subsidies blijven 

beschikbaar voor mensen die iets willen organiseren in hun buurt.  

• Cultuureducatie op scholen wordt gecontinueerd.  

• 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.  

• Zoetermeer krijgt een nieuw gemeentebad dat toegankelijk en betaalbaar is 

voor iedereen.  

• Contributies mogen geen belemmering zijn om te kunnen sporten. Waar 

nodig ontvangen gezinnen daarom een tegemoetkoming in de kosten.  



 

 

• Sportaccommodaties vallen zoveel mogelijk onder verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Mensen met een handicap kunnen zo veel mogelijk 

deelnemen aan het reguliere aanbod van sport. Sportaccommodaties zijn 

daarom voor iedereen toegankelijk.  

• Goede luchtkwaliteit binnen sportaccommodaties is van groot belang. Alle 

sportaccommodaties in Zoetermeer voldoen aan de geldende normen van 

ventilatie. Daar waar het nodig is zal er snel geïnvesteerd worden om aan 

de norm te voldoen. Ook wordt er periodiek gecontroleerd of nog steeds 

aan de normen wordt voldaan.  

• Topsportbeleid dient gericht te zijn op talentontwikkeling , we willen 

voldoende ruimte voor onderwijs en sporten op hoog niveau. Voor 

topsporters die nog niet met sponsoring of wedstrijdgelden hun geld kunnen 

verdienen blijft de inkomens vervangende uitkering (het stipendium) gelden.  

• Kinderen horen ook veilig buiten te kunnen spelen. In nieuw te bouwen 

wijken komt er daarom een speelruimtenorm van ten minste drie procent. In 

bestaande wijken wordt het ontwikkelen van groen en speelruimte 

gestimuleerd. Omwonenden worden betrokken bij realisatie en onderhoud 

van speelvoorzieningen. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld.  

• De lokale media worden ondersteund, zodat inwoners lokaal nieuws via 

verschillende bronnen tot zich kunnen nemen.  

 

  



 

 

Werk en inkomen  

Als het aan de SP ligt stijgt de economie in Zoetermeer en daalt de armoede. Om 

de armoede te bestrijden is een structurele verhoging van het wettelijk 

minimumloon naar 14 euro per uur nodig. Door zorgpremies inkomensafhankelijk 

te maken komt het geld daar terecht waar het het hardste nodig is. Gemeenten 

moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te 

saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Zo veel als mogelijk 

zet de gemeente in op vaste contracten en betaalde banen. Gemeente blijft 

ouders van de toeslagenaffaire hulp bieden zolang dat nodig is.  

Onze voorstellen  

• Aantrekken van groene, duurzame en ambachtelijke bedrijven, waarbij 

restafval zo min mogelijk is.  

• 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 betaalde baan in onze stad.  

• De gemeente Zoetermeer kiest een voortrekkersrol bij de noodzakelijke, 

meer eerlijke verdeling van arbeid. Bijvoorbeeld door het aanbieden van 

meer parttime banen.  

• Werken met behoud van uitkering schaffen we in Zoetermeer af. Als 

iemand bepaalde werkzaamheden kan verrichten en daadwerkelijk ook 

verricht, hoort daar een gangbaar salaris bij.  

• Vanaf 60 jaar geldt er geen sollicitatieplicht meer.  

• Gratis taalonderwijs voor iedereen, actief beleid om mensen hierop te 

wijzen.  

• De gemeente gaat niet beboeten als mensen de inburgeringstoets niet 

halen, maar gaat op een positieve manier aan de slag zodat ze het alsnog 

kunnen behalen.  

 

  



 

 

Veiligheid  

Veiligheid is een basis om prettig te wonen, werken en recreëren. Iedereen moet 

24 uur per dag veilig over straat kunnen. Forse reductie aantal woninginbraken. 

BOA’s zijn in dienst van de gemeenten. Door meer taken in de schoot van BOA’s 

te gooien, wordt de werkdruk bij de politie ontlast. SP vindt het een verkapte 

bezuiniging en wil graag meer politie agenten in Zoetermeer.  

Onze voorstellen  

• 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 politie kan daarbij 

gebruik maken van buurtcentra.  

• Om ongelukken te voorkomen wordt minder gebruik gemaakt van 

reclameborden, zodat de aandacht niet van het verkeer wordt afgeleid.  

• Er komt betere verlichting om veiligheid te bevorderen.  

 


