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1. Bestuursakkoord
De partijen, die dit akkoord hebben ondertekend, nemen de volgende
hoofdlijnen mee in de collegeperiode 2014-2018:
Samenspraak:
Het stadsbestuur bestuurt mét de Zoetermeerders.
De basis voor samenspraak wordt gevormd door de Kadernota Samenspraak. Samenspraak vraagt daarnaast een open, aanspreekbare houding
van het stadsbestuur naar de Zoetermeerse inwoners toe.
Besturen met de Zoetermeerders komt in ieder geval tot uitdrukking door
voorafgaand aan het ontwikkelen van nieuwe plannen en de uitvoering
ervan genoeg tijd in te ruimen voor echte samenspraak.
Om te horen en weten wat leeft, legt het stadsbestuur direct contact door
(werk)bezoeken aan wijken, bedrijven en organisaties. Daarnaast maakt
het stadsbestuur gebruik van (social) media.
Het stadsbestuur legt plannen voor waarin ruimte is voor wijzigingen en
stelt alle relevante informatie ter beschikking, zodat ook alternatieven kunnen worden bedacht. Bij de uiteindelijke keuzes wordt inwoners inzicht
verschaft in de inhoudelijke afweging die ten grondslag ligt aan de definitieve plannen en besluiten. Besluitvorming en belangenafwegingen moeten voor inwoners transparant en begrijpelijk zijn.
Het stadsbestuur staat voor de flexibiliteit die nodig is voor samenspraak
en richt de ambtelijke organisatie zo in dat inwoners zich uitgenodigd voelen hun ideeën en initiatieven voor Zoetermeer kenbaar te maken. Tegelijkertijd is het stadsbestuur er helder over dat samenspraak niet altijd leidt
tot een door iedereen gewenste uitkomst.
Betrokkenheid inwoners vergroten:
Het stadsbestuur wil door de manier van besturen en het betrekken van
inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties de betrokkenheid
van de Zoetermeerders bij de stad vergroten.
Uitgangspunt is daarbij altijd: openbaar wat openbaar kan. Op die manier
kunnen inwoners beschikken over dezelfde informatie als het stadsbestuur.

Het stadsbestuur heeft zichzelf de opdracht gesteld om te werken aan
meer zichtbaarheid van en vertrouwen in het bestuur binnen de Zoetermeerse samenleving. Het heeft daarbij de ambitie, dat door een grotere
betrokkenheid van inwoners bij de stad, de opkomst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen hoger is dan die in 2014.
Het stadsbestuur vindt dat bij het opstellen van beleid de thema’s, die leven in de Zoetermeerse samenleving, leidend behoren te zijn. Het stadsbestuur gaat daarbij altijd uit van de kracht van de Zoetermeerders zelf en
nodigt maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners dan ook actief
uit om te delen welke behoeften leven in de samenleving.
Het stadsbestuur realiseert zich dat “samen” alleen werkt als het van twee
kanten komt. Als stadsbestuur én inwoners, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, doen wat nodig is voor Zoetermeer.
Het stadsbestuur moedigt eigen initiatieven uit de stad aan en ondersteunt,
op een passende manier, de uitvoering ervan. Het uitgangspunt van het
stadsbestuur is daarbij altijd om in te spelen op thema’s of behoeften, die
breed leven in de samenleving.
Uitgaan van eigen kracht:
Het stadsbestuur vindt dat inwoners een belangrijke stem hebben in wat er
moet gebeuren in hun dagelijkse leefomgeving. Het stadsbestuur nodigt
inwoners uitdrukkelijk uit om mee te denken over de stad en laat steeds
zien dat deze inbreng wordt gebruikt om plannen en besluiten beter te
maken.
Wijkgericht werken is daarbij ons uitgangspunt. Dit komt tot uitdrukking in
de wijken zelf, waar het stadsbestuur samen met inwoners meer zaken,
zoals groenonderhoud, sneller en op kleinere schaal uitwerkt en oppakt.
Maatwerk en vraaggericht werken (klantgerichte houding) zijn daarbij het
uitgangspunt. Inwoners doen wat zij zelf kunnen en als het nodig is werken
ze samen met het stadsbestuur.
Dit komt ook tot uitdrukking in het samenwerken met het Zoetermeerse
bedrijfsleven, waarbij het stadsbestuur een beroep doet op de kennis en
ervaring, die het Zoetermeerse bedrijfsleven heeft, bijvoorbeeld bij vraagstukken rond werken en ondernemingsklimaat, en om in gezamenlijkheid
Zoetermeer op de kaart te zetten.

College en Raad:
Het college geeft invulling en ruimte aan de duale verhouding tussen raad
en college, onder andere door het sluiten van dit Hoofdlijnenakkoord, zodat politieke overtuigingen en meningen herkenbaar zijn voor de inwoners.
Het stadsbestuur staat daarbij altijd open voor debat en zoekt ruime, zo
nodig wisselende meerderheden en breed draagvlak, ook bij nietcollegepartijen, bij thema’s waarover in het Hoofdlijnenakkoord niets is
afgesproken. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besturen van de stad en altijd met gepast respect voor elkaars zienswijzen en politieke kleur.
Het college nodigt de raad uit haar volksvertegenwoordigende rol optimaal
in te vullen, onder andere door voortvarend gebruik te maken van haar
initiatiefrecht.
Vertrouwen op en omgaan met elkaar:
De stad goed besturen staat of valt met vertrouwen. Inwoners moeten
vertrouwen kunnen hebben in hun stadsbestuur, omdat zij weten dat het
open en integer bestuurt. Het stadsbestuur staat open voor signalen uit de
samenleving en koppelt terug wat er met de signalen is gedaan. Om op die
manier steeds opnieuw af te kunnen stemmen op dat wat écht leeft in Zoetermeer.
Vertrouwen ontstaat als er openheid is over het handelen en de beweegredenen. Het stadsbestuur houdt zich aan zijn afspraken. Plannen en besluiten kunnen tussentijds aangepast worden als nieuwe ontwikkelingen
daarom vragen.
Het stadsbestuur vindt dat openheid over zijn handelen ook betekent dat
er wordt teruggekeken bij gemaakte fouten, zodat hiervan kan worden
geleerd voor de toekomst. Op die manier kan het lerend vermogen van de
ambtelijke organisatie een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de
inwoners in het stadsbestuur.
Dit Hoofdlijnenakkoord geeft weer waarmee het nieuwe stadsbestuur aan
de slag gaat. De hoofdlijnen vormen de basis voor nieuw beleid en aanpassing van bestaand beleid. Hierin staan de concrete doelen en resultaten, waaraan het stadsbestuur kan worden gehouden.

Op Koers!
Het stadsbestuur stemt steeds opnieuw af of zijn doelen en uitgangspunten nog in lijn zijn met de actuele thema’s, die leven in de stad. Door regelmatig te evalueren en bij te stellen als dat nodig is, zorgt het stadsbestuur ervoor dat plannen en besluiten blijvend aansluiten bij de Zoetermeerse samenleving.
Tot slot
Het stadsbestuur beseft dat samenspraak alleen echt inhoud kan krijgen
als ook andere partijen, zowel binnen de raad als buiten het stadsbestuur,
zich hieraan willen verbinden. Breed draagvlak begint met een eerste stap:
wij nodigen alle partijen in de raad dan ook van harte uit dit Bestuursakkoord mede te ondertekenen.

2. Beleidsakkoord
2.1 Inleiding
Vijftig jaar geleden was Zoetermeer nog een kleine gemeente met een
dorps karakter. In de afgelopen decennia is onze mooie stad stap voor
stap volwassen geworden. Zoetermeer biedt volop kansen en mogelijkheden aan haar inwoners, instellingen en bedrijven. Het voorzieningenniveau
is hoog, mensen wonen en werken graag in Zoetermeer en bedrijven willen zich er vestigen. Het is zaak om Zoetermeer blijvend te ontwikkelen
door slimme en innovatieve manieren te zoeken om de stad toekomstbestendig te maken. Dat is des te belangrijker nu de gemeente voor grote
uitdagingen staat. In de vorige collegeperiode is daarvoor al een stevige
basis gelegd. Daar willen we op voortbouwen. Nieuwe paden moeten worden bewandeld om deze uitdaging aan te kunnen. Als alle Zoetermeerders
de handen ineenslaan, kunnen we deze uitdaging aan.
Zoetermeer is een sociale stad, waar inwoners zich prettig voelen en op
een fatsoenlijke manier met elkaar samenleven. Waar kinderen en jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen, waar mensen aan het werk zijn of anderszins actief aan de slag gaan, waar ouderen niet eenzaam zijn en goede zorg krijgen.
Het stadsbestuur biedt inwoners de mogelijkheden, die ze nodig hebben
om het beste uit zichzelf te halen. Leefbare wijken en een veilige stad,
waarin het goed leven en beleven is voor iedere Zoetermeerder, zijn daarbij het uitgangspunt. Wij willen daarbij graag het oliemannetje zijn dat helpt
om mensen zelf hun problemen duurzaam op te laten lossen en ondersteuning biedt als dat nodig is. Dat doen wij in de wijken, dichtbij de mensen.
Het stadsbestuur vindt dat iedereen in Zoetermeer mee moet doen! Gelijkwaardigheid is daarbij het uitgangspunt. Wij willen dat iedereen dezelfde
kansen heeft en kan deelnemen aan de Zoetermeerse samenleving. Dit is
niet vrijblijvend. Wij en iedere Zoetermeerder moeten, ieder binnen zijn
eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, doen wat nodig is om deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Discriminatie tolereren we

niet. We realiseren ons dat we als gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het stadsbestuur wil het anders doen! Wij staan open voor initiatieven en
ideeën van inwoners, ondernemers en cultureel-maatschappelijke organisaties. Wij zorgen ervoor dat slimme, innovatieve combinaties op diverse
beleidsterreinen in de stad de ruimte krijgen die ze nodig hebben om op te
kunnen bloeien. We zijn trots op Zoetermeerse initiatieven en dat stralen
we uit!
Het stadsbestuur kijkt over de grenzen van Zoetermeer heen. Wij brengen
de sterke punten van Zoetermeer op het gebied van wonen, werken en
leven actief onder de aandacht buiten Zoetermeer, zowel in regionaal verband als op nationaal niveau. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en
ervaring die de Zoetermeerse bedrijven, instellingen en organisaties te
bieden hebben en hebben duurzaamheid daarbij hoog in het vaandel
staan. Duurzaamheid en groen zitten bij ons in het DNA. Wij geven als
grote instelling in de stad het goede voorbeeld op het gebied van energiebesparing en milieubehoud.
In dit akkoord vindt u de hoofdlijnen van beleid aan de hand waarvan wij
de komende vier jaar aan de slag gaan. De plek die een hoofdlijn inneemt
in dit akkoord zegt niets over het belang ervan; aan elk van de hoofdlijnen
hechten wij grote waarde.
Om de logische samenhang van de verschillende hoofdlijnen tot uitdrukking te brengen, hebben wij ze gegroepeerd in vier clusters. Achtereenvolgens komen aan de orde:
- Onderwijs, Economie, Werkgelegenheid & Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding
- Wonen, Leefbaarheid & Duurzaamheid en Veiligheid
- Jeugd en Zorg
- Bruis & Beleven, Cultuur, Sport en Vrije tijd
In dit akkoord is een aantal onderwerpen niet expliciet genoemd in onze
hoofdlijnen. Wij weten dat deze onderwerpen de komende tijd heel belangrijk zijn voor de stad. Wij denken daarbij onder andere aan de ontwikkelingen rondom Bleizo, het Lange Land Ziekenhuis en de Metropoolregio. Het
stadsbestuur zet zich in om op die punten voor de stad het meest optimale
resultaat te behalen.

2.2 Hoofdlijnen
CLUSTER: Onderwijs - Economie, Werkgelegenheid & Arbeidsparticipatie - Armoedebestrijding
Onderwijs
Hoofddoelstelling:
Iedere Zoetermeerder, van jong tot oud, bieden wij dezelfde kansen door
goed onderwijs in de stad te hebben. Iedereen moet goed onderwijs kunnen volgen zodat zij, het liefst met een diploma, hun kansen op een baan
vergroten en niet aan de kant staan.
Doorlopende leerlijn
Wij zetten in op het faciliteren van een doorlopende leerlijn, van jong tot
oud, van school tot baan.
Dit doen wij door in te zetten op de ontwikkeling van de Integrale Kind
Centra, goede Buiten Schoolse Opvang voorzieningen en volwasseneneducatie. Wij werken actief aan de uitbreiding van het Zoetermeerse onderwijsaanbod

Passend onderwijs
Wij vinden het van belang dat passend onderwijs goed wordt ingevuld.
Scholen bieden goed onderwijs voor alle leerlingen, van hoogbegaafd tot
minderbegaafd en alle kinderen in het scala daartussen. Via een integrale
aanpak letten wij goed op dat kinderen die op het grensvlak van onderwijs
en de zorg zitten, ook naar school kunnen. Wij willen alle kinderen op
school!
Koppeling arbeidsmarkt - onderwijs
Wij willen een betere koppeling van de arbeidsmarkt met het onderwijs
realiseren door de mogelijkheden van kennis en innovatie beter te benutten. Wij zetten in op het aantrekken van meer maakindustrie om de werkgelegenheid voor onze vaklieden op mbo-niveau te vergroten. Daarvoor
kijken we goed naar de vraag van het bedrijfsleven en willen we samen
met het onderwijs en het bedrijfsleven kijken of er meer kansrijke opleidingen en innovatieve leerwerkomgevingen in de stad kunnen komen.
Wij werken onder andere samen met: de welzijnsorganisaties, het onderwijs (basis- en voorgezet onderwijs, het MBO, het HBO), bedrijven en be-

drijfsleven, Integrale Kind Centra, Buiten Schoolse Opvang, DIF, volwassenen educatie en de MRDH.
Economie, Werkgelegenheid & Arbeidsparticipatie
Hoofddoelstelling:
Zoetermeer is een aantrekkelijke stad voor bedrijvigheid en het stadsbestuur zet de komende vier jaren in op meer werkgelegenheid en het verstevigen van de binding van de huidige werkgevers met Zoetermeer.
Wij gaan uit van de kracht van het Zoetermeerse bedrijfsleven, van klein
tot groot, en gebruiken die in SEA verband (Sociaal Economische Agenda)
om samen met ondernemers kansen te benutten en te investeren in nieuwe motoren voor de economie.
Ondernemersklimaat en dienstverlening
Wij zetten in op een beter ondernemersklimaat door ons te richten op een
betere dienstverlening, met minder administratieve lasten en regeldruk
voor ondernemers. Wij willen daarbij de contacten tussen de gemeente en
ondernemers intensiveren en staan open voor nieuwe initiatieven, ook op
het gebied van publiek-private ondernemingsvormen. Wij denken oplossingsgericht mee met ondernemers en wij tonen zelf ook ondernemerschap.
Vestigingsklimaat
Wij zetten in op een goed vestigingsklimaat in Zoetermeer met een uitstekende bereikbaarheid. Wij geven meer bekendheid aan de voordelen en
kansen die vestiging in Zoetermeer biedt. Dit doen wij door een gerichte
promotie en acquisitie en een duidelijke profilering van onze stad. Wij
staan open voor ondernemende ideeën voor verbetering van het vestigingsklimaat, zoals functiemenging van wonen, horeca, bedrijven en kantoren in de binnenstad.
Wij zetten eveneens in op een goede samenwerking en afstemming op
economisch- en vervoersgebied in de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) om een beter vestigingsklimaat in Zoetermeer en de regio
te realiseren.
Arbeidsparticipatie
Wij vinden dat het hebben van werk voor iedereen van groot belang is. Wij
willen dat iedereen naar vermogen meedoet. We willen dan ook investeren
in het aantrekkelijk maken van werk en de drempel naar werk zo laag mogelijk maken. We stimuleren dat werkgevers mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt aannemen. Ons uitgangspunt is duurzame arbeidsparticipatie.
Wij werken onder andere samen met: bedrijven en bedrijfsleven, SEA,
MKB, onderwijsinstellingen, kennis- en innovatiecentra, ondernemershuis,
UWV, MRDH, ZZP-ers.
Armoedebestrijding
Hoofddoelstelling:
Iedereen doet mee in de samenleving van Zoetermeer. Wij zetten in op zo
min mogelijk armoede onder onze inwoners. Wij beseffen dat de Zoetermeerse vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers hierin een cruciale rol vervullen.

Bestrijding op maat
Wij bieden armoedebestrijding op maat. Wij helpen mensen in armoede,
ook als ze werken en niet direct onder het armoedebeleid lijken te vallen,
om uit de schulden te komen en als het nodig is bij het krijgen van een
baan. Zodat iedereen in de gelegenheid is een menswaardig bestaan op te
bouwen. Wij willen dat iedereen meedoet in Zoetermeer en daar gaan wij
in investeren. Daar staat ook een tegenprestatie tegenover. Wij gaan er
vanuit dat iedereen bereid is om mee te doen.
Armoedeval
Wij gaan ervoor zorgen dat het voor mensen met een laag inkomen loont
om te werken zodat zij niet terechtkomen in de armoedeval.
Jongeren
Speciale aandacht krijgt de bestrijding van armoede onder kinderen, omdat die het meest effectief is. Want de beste garanties om duurzaam uit de
armoede te komen, zijn het volgen van een opleiding en het hebben van
werk. Het verlenen van mantelzorg kan daarbij een belemmering vormen,
maar voor kinderen gaat het volgen en afmaken van een opleiding altijd
vóór mantelzorg en werk.
Wij werken onder andere samen met: UWV, participatiecentrum, ondernemershuis, bedrijven,
inwoners, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties.

CLUSTER: Wonen - Leefbaarheid & Duurzaamheid - Veiligheid
Wonen
Hoofddoelstelling:
Iedere Zoetermeerder moet passende woonruimte kunnen vinden binnen
een redelijke termijn. Om dat mogelijk te maken, stimuleren en steunen wij
zowel particuliere als collectieve initiatieven op het gebied van generatiebestendig wonen, combinaties van wonen en zorg en jongeren- en ouderenwoningen.
Zelfstandig wonen
Wij vinden dat inwoners langer zelfstandig moeten kunnen wonen door
combinaties van wonen en zorg. Hierbij helpt verbondenheid in de wijk; mensen
in de wijk kennen en helpen elkaar.

Wij maken dat mogelijk door onze maatschappelijke partners te stimuleren
om te komen met initiatieven en ideeën, en als het nodig is door zelf te
investeren.
Balans
Ons beleid is gericht op het toevoegen van woningen voor ouderen (levensloopbestendige woningen) en jongeren (woningen in bijvoorbeeld
leegstaande kantoren) aan de Zoetermeerse woningvoorraad. De goede
balans tussen de voorraad koopwoningen, vrije sector huurwoningen en
sociale huurwoningen is daarbij één van onze uitgangspunten. Daarbij is
één van onze doelen dat de wachttijden voor een sociale huurwoning worden verkort. Wij hebben aandacht voor de gevolgen, die de verkoop van
Vestiawoningen heeft voor het Zoetermeerse woningaanbod.
Duurzaam
Wij faciliteren en stimuleren initiatieven om verouderde woningen duurzaam te renoveren en de mogelijkheden van energieneutrale nieuwbouw.
Zodat buurten worden opgeknapt en een bijdrage wordt geleverd aan het
bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Wij moedigen initiatieven van
inwoners, bedrijven, instellingen en woningbouwcorporaties voor duurzame energieopwekking en -besparing aan.
Wij werken onder andere samen met: woningbouwcorporaties, inwoners,
ontwikkelaars, bouwers, energiemaat-schappijen, kennis- en innovatiecentra, natuur- en milieuorganisaties, ouderenorganisaties.

Leefbaarheid, duurzaamheid & groen
Hoofddoelstelling:
Goed en veilig wonen wordt voor een groot deel bepaald door de directe
woonomgeving van de inwoners. Samen met de inwoners en de maatschappelijk partners, werken wij steeds aan manieren, waarop wonen in
een duurzaam leefbare, veilige wijk en stad nu én in de toekomst blijft gewaarborgd.
Wij koesteren de diversiteit van de Zoetermeerse natuur en hebben aandacht voor
behoud hiervan.

Gezonde leefomgeving
Wij vinden dat de leefbaarheid in onze stad voor een belangrijk deel wordt
bepaald door een duurzame, gezonde leefomgeving. De gemeente moet
op dat gebied het goede voorbeeld geven en bij activiteiten waar dat kan,
duurzaamheid nastreven. Nieuwbouwplannen van scholen, sportverenigingen en culturele instellingen moeten een hoog duurzaamheidslabel
hebben. Wij gaan voor energiebesparing in nieuwe en bestaande woningen en gebouwen. Om het bewustzijn van ondoelmatig energiegebruik te
vergroten voeren wij energiescans uit bij kantoren, winkels en bedrijven.
Wij nemen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en werken aan
de vermindering van CO2-uitstoot. Daarnaast streven wij steeds naar verbetering van de biodiversiteit in de stad en de reductie van verkeersgeluid.
Maatwerk
Na de opbouw van de stad in de afgelopen 50 jaren, is het nu tijd voor
onderhoud en renovatie. Wij leveren maatwerk, afgestemd op de huidige
behoeften van de inwoners en geschikt voor toekomstige woonwensen, bij
de renovatie in de wijken.
In aansluiting op de ontwikkelingen op woongebied, zorgen wij voor een
generatiebestendig voorzieningenniveau in de Zoetermeerse wijken.
Fysieke maatregelen
Wij werken aan buurten en wijken waar iedereen zich veilig voelt en iedereen zich goed kan verplaatsen. Wij pakken stille enge plekken aan door
fysieke maatregelen te treffen, zoals voldoende verlichting, en zorgen, in
samenwerking met de inwoners, voor verkeersveiligheid in de wijk. Veilige
fietsroutes, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid maken daarvan
onlosmakelijk deel uit.

Wij werken onder andere samen met: inwoners, het onderwijs, ondernemers, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, buurtverenigingen,
welzijnsorganisaties, kennis en innovatiecentra.
Veiligheid
Hoofddoelstelling:
Onze inwoners, van jong tot oud, moeten zich vierentwintig uur per dag
veilig voelen. Thuis in hun woning, in hun nabije woonomgeving en in de
stad.
Integrale aanpak
Wij geven prioriteit aan een integrale aanpak om criminaliteit te voorkomen
en terug te dringen. Dit doen wij door een wijkgerichte aanpak, samen met
de inwoners zelf, het onderwijs, zorginstanties en sport-/buurt-/wijk/culturele verenigingen, die een sleutelrol vervullen in het voorkomen en
aanpakken van criminaliteit. Wij nodigen inwoners en maatschappelijke
partners actief uit om hun ideeën om hun woonomgeving, wijk en stad
veiliger te maken met ons te delen. Wij willen initiatieven, zoals WAAKS,
de buurt bestuurt en WASkracht, uitbreiden en waar nodig faciliteren.
Afglijden voorkomen
Wij voorkomen dat mensen afglijden door hen perspectief te bieden. Wij
vinden dat begeleiding naar gekwalificeerd onderwijs, werk en afgestemde, passende zorg de basis van dat perspectief vormen.
Preventie en repressie
Bij de aanpak van criminaliteit hanteren wij een goede balans tussen preventie en repressie. Als de veiligheid van inwoners in het geding is, wordt
actie ondernomen. Bijvoorbeeld door op te treden tegen woonoverlast en
criminaliteit. Uitgangspunt daarbij is altijd een veilige stad op korte en lange termijn. Al dat nodig is, zetten wij instrumenten in zoals toezicht in de
wijken door BOA’s, cameratoezicht en de Stadsmarshall. Waar het kan,
werken we samen met inwoners en onze maatschappelijke partners aan
het voorkomen van onveiligheid. Waar het nodig is, zijn wij hard; tegen
notoire overlastgevers en overtreders treden wij repressief op.

Wij werken onder andere samen met: inwoners, politie, zorgverleners,
onderwijs, ondernemers, jongerenwerk, sport-/buurt-/wijk-/culturele verenigingen, Openbaar Ministerie, crisispartners.
CLUSTER: Jeugd en Zorg
Jeugd en Zorg
Hoofddoelstelling:
Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente over jeugd en zorg in de volle
breedte. Wij zetten vanuit onze regierol alle zeilen bij om dit slim te organiseren zodat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. Wij stimuleren waar
nodig organisaties om samen te werken en hun innovatiekrachten te bundelen.

Alle inwoners kunnen er op rekenen dat de zorg goed is afgestemd op de
vraag en de behoefte van de individuele Zoetermeerder. Om die reden
organiseren wij de zorg dichtbij de mensen, in de wijken, en geven wij
vertrouwen en handelingsruimte aan de professional. Wij gaan uit van
ieders eigen kracht en de zorg voor elkaar. En als dat niet lukt, is er het
vangnet van de gemeente.
Vernieuwen
De decentralisaties stellen hoge eisen aan de dienstverlening. Om te kunnen voldoen aan de eisen die de zorg stelt èn om tegemoet te kunnen
komen aan de bezuinigingen is het een noodzaak om vernieuwingen door
te voeren en te experimenteren. Dit vraagt om vertrouwen, tussen ons, de
maatschappelijke organisatie en onze inwoners, van jong tot oud. In de
zorg gaat er voor de kwetsbare inwoners veel veranderen. Een onafhankelijke, professionele cliëntondersteuning draagt bij aan het versterken van
de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast
hechten wij aan een onafhankelijke klachtencommissie.
Wij nodigen de maatschappelijke organisaties voor zorg en welzijn expliciet uit om innovatieve dienstverlening te ontwikkelen.
Vanuit het gezin
Wij willen de zorg voor de jeugd in de totale context van gezin, school en
sociale omgeving plaatsen vanuit de gedachte van één gezin, één plan,
één regisseur. Zo kunnen wij problemen in een vroeg stadium preventief
aanpakken. We zetten in op ondersteuning bij de opvoeding. Door aan de
jeugd en in het gezin goede zorg te bieden conform de Zoetermeerse net-

werk-aanpak, kunnen we voorkomen dat de zorgvraag op latere leeftijd
steeds groter wordt. Wij zetten in op versterking van het gezin.
Mantelzorg
Mensen die zorg nodig hebben, krijgen meestal hulp van familieleden,
vrienden of buren. Deze mantelzorgers zijn heel belangrijk. Wij waarderen
hun vrijwillige inzet enorm, wij kunnen en willen die inzet niet afdwingen.
Wij kunnen mantelzorgers wel zo goed mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld
door een ondersteunend netwerk om hun heen waarmee voorkomen wordt
dat zij overbelast raken.
Wij werken onder andere samen met: Meerpunt, gemeenten in de regio,
de maatschappelijke partners voor zorg en welzijn, zorgverzekeraars
CLUSTER: Bruis & Beleven – Cultuur, Sport en Vrije tijd
Bruis & Beleven – Cultuur, Sport en Vrije tijd
Hoofddoelstelling:
De vrije tijdsvoorzieningen zorgen voor welzijn en leefbaarheid en bruis
voor de inwoners en bezoekers en zijn een verbindend element in de
stad. Wij gaan uit van het brede terrein van vrije tijd: cultuur, sport en leisure. Hierdoor zijn wij een aantrekkelijke stad om in te wonen en dus ook
voor bedrijven om zich te vestigen. Wij zien dat niet als afgescheiden werelden. Daarom vinden wij voor al deze terreinen belangrijk dat de basis op
orde is.
Sport
Wij willen top- en breedtesport en de niet-georganiseerde sport in onze
stad aanmoedigen voor iedereen en zien nadrukkelijk de sport in zijn volle
breedte als een visitekaartje voor onze gemeente.
Wij hebben een rijk verenigingsleven en waarderen dit als een belangrijke
motor van onze samenleving. Sportverenigingen kunnen een sterkere rol
spelen op het brede terrein van welzijn voor de inwoners. Dat willen wij
stimuleren door te investeren in voldoende en kwalitatief goede accommodaties.
Op het gebied van sport en leisure heeft Zoetermeer een voorsprong. Daar
zijn wij trots op en dat zetten wij in voor de positionering van onze stad in
de regio en in het land.

Cultuur
De culturele organisaties zijn essentieel voor bruis en beleven. Deze voorzieningen staan onder druk, maar wij willen ervoor zorgen dat kunst en
cultuur voor iedereen toegankelijk is en blijft. Wij vragen van culturele instellingen een ondernemende houding. Daarmee bedoelen wij het verwerven van eigen inkomsten en het leggen van slimme verbindingen die hen
slagvaardiger maken.
De Bibliotheek wordt bijvoorbeeld een centrum voor lezen, informeren en
beleven. Daarmee ontstaat een belangrijke verbinding tussen bibliotheek,
maatschappelijke organisaties, onderwijs en ICT.
Bruis
Het Stadshart en de Dorpsstraat willen wij verbinden en verder verlevendigen. Voor het Stadshart en de Dorpsstraat is dat onderdeel van een brede
kwaliteitsverbetering.
Wij hechten aan grootschalige evenementen en wij hechten aan kleinere
evenementen in de wijken.
Wij willen in de stad meer kunnen beleven en de aantrekkelijkheid van de
stad vergroten. Ook voor jongeren, die wij met beleving aan de stad kunnen binden.
Wij werken onder andere samen met: Floravontuur, culturele organisaties,
sportverenigingen, leisurebedrijven, winkels in de binnenstad, wijkcentra.

2.3 Uitgangspunten begrotingsbeleid
Met betrekking tot begrotingsdiscipline
1. Het eerste en – in principe – het laatste jaar van elke meerjarenbegroting dienen materieel sluitend te zijn.
2. Uitgaven voor nieuw beleid of tegenvallers in de uitvoering van de
begroting worden zoveel als mogelijk binnen het programmabudget
opgevangen (nieuw voor oud) . Indien de mogelijkheden binnen het
programmabudget niet toereikend zijn vindt een afweging plaats
binnen de totale begroting.
3. In geval van onvoorziene financiële rampspoed zullen de begroting
en de uitgangspunten van het begrotingsbeleid opnieuw en integraal
worden gewogen. Geen enkel onderwerp of thema is daarbij uitgesloten.
4. Voor de beschikbaar gestelde budgetten geldt dat het maximale bedragen betreft. Wij spannen ons in om het beleid binnen de gestelde
financiële kaders te effectueren.
5. Indien subsidies worden verworven welke een relatie hebben met
de doelstellingen uit de Stadsvisie, ter dekking van te maken kosten, zullen deze middelen in eerste instantie ten gunste van het RIF
komen of leiden tot lagere onttrekking van de benodigde middelen
uit het RIF.
6. Jaarlijks wordt € 100.000 bestemd voor het ‘’potje van de raad’’ om
te voorzien in dekking van eenmalige kosten.
Met betrekking tot momenten van besluitvorming
7. Er zijn twee momenten waarop de raad wijzigingen van de begroting
integraal behandelt en besluit: het voorjaarsdebat (in juni) en het
begrotingsdebat (in november). Het voorjaarsdebat is richtinggevend, het begrotingsdebat besluitvormend.

8. Beleidsvoorstellen met financiële gevolgen die niet binnen de vastgestelde budgettaire kaders passen of waarvoor geldt dat dekking
zou kunnen worden verkregen door een financieel voordeel of een
subsidie, zullen in principe niet eerder dan bij het volgend besluitvormingsmoment worden behandeld. Eventuele voordelen kunnen
in principe niet zonder voorafgaande besluitvorming voor beleidsintensiveringen worden ingezet.
9. Besluitvorming over de uitgangspunten voor de vaststelling van de
hoogte van de tarieven gebeurt op het moment dat er een integraal
beeld is van de financiële positie van de gemeente. Dit is bij het begrotingsdebat.
10. Het (positieve en negatieve) rekeningresultaat wordt bij het vaststellen van de jaarstukken ten laste van de reserve vrij inzetbaar gebracht. Een eventuele herbestemming van het rekeningresultaat
vindt plaats in de daaropvolgende Perspectiefnota.
11. Posten die zijn opgenomen als reservering voor eenmalige investeringsuitgaven ten laste van de Reserve Investeringsfonds 2030
worden pas vrijgegeven na expliciete besluitvorming door de raad
daarover, op basis van een uitgewerkt raadsvoorstel. Eerder mogen
geen budgetten worden verstrekt dan wel verplichtingen worden
aangegaan.
Met betrekking tot lokale lasten
12. Het totaal van de OZB stijgt met niet meer dan de inflatie.
13. Voor de afvalstoffenheffing geldt een kostendekkend tarief.
14. In de komende beleidsperiode wordt de rioolheffing 100% kostendekkend.

2.4 Afkortingen- en begrippenlijst
Bleizo
Het gebied rond de A12 bij Zoetermeer en Lansingerland dat ontwikkeld
wordt als een regional vervoersknooppunt waardoor bestaande vervoersnetwerken van Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer met elkaar worden
verbonden. Grootschalige leisure initiatieven vinden een plek in het Bleizo
gebied.
BOA
Buitengewoon opsporingsambtenaar. Buitengewone opsporingsambtenaren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde
strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de
openbare orde en veiligheid.
Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt is een werkwijze die in 2009 in Rotterdam is ontstaan. Het
gaat erom dat buurtbewoners betrokken worden bij de veiligheidsaanpak
in hun buurt. Bewoners en professionals bepalen samen welke problemen
in hun buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. Bewoners geven aan
wat de problemen zijn en professionals geven aan wat zij kunnen doen om
die problemen op te lossen. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat bewoners zelf kunnen. Bewoners raken hierdoor actief betrokken bij hun buurt
en de beschikbare uren van de professionals kunnen effectiever worden
ingezet. Buurt Bestuurt is voor alle bewoners en professionals, ondernemers en andere instellingen in een buurt die zich betrokken voelen bij hun
buurt.
DIF
Dutch Innovation Factory.
DIF verbetert de aansluiting tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven,
stimuleert ondernemerschap en innovatie en creëert werkgelegenheid in
de regio. DIF biedt een ontmoetingsplek voor onderwijs, onderzoek én
ondernemerschap in voormalige boterfabriek aan de Bleiswijjkseweg. De
DIF biedt zowel de Haagsche Hogeschool als startende ICT bedrijven
onderkomen.

Floravontuur
Stichting Floravontuur zet zich al meer dan 15 jaar in voor de promotie
Zoetermeer voor bewoners, de bezoekers én bedrijven van Zoetermeer.
HBO
Hoger beroepsonderwijs.
IKC
Integrale Kind Centra.
IKC is een centrum waarin onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken en waar ook sport, welzijn en zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar
zijn ondergebracht.

huis. Mensen ontwikkelen hun talenten, doen hiermee werkervaring op en
vergroten zo hun kans op een reguliere baan.
RIF
Reserve Investeringsfonds.
SEA
Sociaal Economische Agenda.
SEA is een uniek, breed samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven,
belangenorganisaties en de gemeente Zoetermeer. Samen zetten zij zich
in voor een economisch gezond en sociaal Zoetermeer.

MBO
Middelbaar beroepsonderwijs.

Stadsmarshall
Functionaris van de gemeente Zoetermeer die zorgt voor de verbetering
van de veiligheid en de leefbaarheid in een wijk.

Meerpunt
Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien. Het is een netwerkorganisatie van alle partijen die samenwerken rondom het gezin in
Zoetermeer.

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering
van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

MKB
Midden- en Kleinbedrijf.

Waaks
Met het project Waaks vragen gemeente en politie aan hondenbezitters
om extra op te letten tijdens hun dagelijkse wandeling door de wijk.

MRDH
Metropoolregio Rotterdam en Den Haag.
MRDH is het gebied dat nu de huidige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden omvat. Binnen dat gebied bundelen de 24 gemeenten hun krachten in
het samenwerkingsverband MRDH om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

WASkracht
Wijk en Agent Samen
WAS wil dat de wijkbewoners samen met de politie problemen oplossen
en voorkomen. Het gaat om problemen die tot de politietaken horen en die
vallen onder de openbare orde en veiligheid.

OZB
Onroerende zaakbelasting.

ZZP-ers
Zelfstandigen Zonder Personeel.

Participatiecentrum
Het participatiecentrum is een plek in de wijk van waaruit mensen zonder
werk voor wijkbewoners kleine werkzaamheden uitvoeren in en om het

3. Portefeuilleverdeling
Burgemeester
Aptroot
Wettelijke taken

Politie en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Rampenbestrijding

Cameratoezicht

Sluiting woningen

Veiligheidsrisicogebied
aanwijzen

Burgernet

Klachten (beroep en
bezwaar)
Veiligheid

Lokaal veiligheidsbeleid
Facilitair

Juridische dienstverlening en rechtsbescherming

Vergunningen bestuurszaken

Onderzoek en statistiek

Burgerzaken

Inkoop en aanbesteding
Integrale aanpak Buytenwegh
Bestuur Metropoolregio

LHN
Van Leeuwen
Economische Zaken

Bevorderen economische ontwikkeling

Bedrijfscontacten

Economische promotie
en acquisitie

Industrie- en kantorenvestiging

Ambulante handel

Toerisme

Startersbeleid

Revitalisering bedrijfsterreinen

Energievoorziening en
nutsbedrijven

D66
Paalvast

VVD
Rosier

PvdA
Kuiper

Financiën (incl. belastingen)

Begroting, meerjarenbegroting en rekening

Planning en Control

Financiële administratie

Belastingen

Verzekeringen

Vastgoedadministratie

Stedelijke Ontwikkeling en
Ruimtelijke Ordening

Strategische beleidsontwikkeling stad

Stip aan de horizon

Stedenbouw

Bestemmingsplannen

Ingenieursbureau

Infrastructureel ontwerpen, bouw- en woonrijp
maken

Aanleg nieuwe wijken

Projectmanagement

Sociale Zaken / Werk en
inkomen en armoedebeleid

Uitvoering sociale wetten

Gemeentelijke sociale
zekerheid

Minimabeleid

Schuldhulpverlening

Arbeidsmarktbeleid

Werkloosheidsbestrijding

Bevorderen werkgelegenheid

Dienst Sociale Werkvoorziening

Werkplein (UWV en
werkgeversservice-punt)

Participatiewet

Formulierenbrigade

Inburgering

Cultuur (incl. kunst)

Beleid kunst en cultuur

Bibliotheek en culturele
instellingen

Kunstzinnige vorming in
vrije tijd en in onderwijs

Beeldende kunst

Media

Erfgoed

Sportzaken

Sport- en recreatiebeleid

Sportaccommodaties

Accommodatiebeleid en Evenementen
-beheer

Contacten Floravontuur

Verbinding en bruis
Jeugd (Jeugdzorg)
Stadshart-Dorpsstraat

Jeugd- en jongerenbeleid
Communicatie en Citymarketing

(Preventieve) Jeugdhulpverlening

Communicatie en
stadspromotie

JGZ

Coördinatie in- en exHandhaving
terne voorlichting

Bouwen, wonen en

Public strategy
milieu

Regionale diensten

Beheer openbaar gebied

Reinigen straten/
wegen/pleinen

Zwerfafval

Riolering

Onderhoud en renovatie

Openbare verlichting

Kadaster/Landmeten

Klachten beheer en
onderhoud
Verkeer en Vervoer

Openbaar vervoer

Parkeerbeleid

Verkeersvoorzieningen

Verkeersveiligheid

Verkeersmaatregelen

Infrastructureel beleid

Gladheidsbestrijding

Wonen

Volkshuisvestingsbeleid

Huisvesting en woonruimteverdeling

Woonwagenzaken

ISV

Architectuur
Vastgoedbedrijf (facilitaire
zaken en Stadhuis)

Vastgoedportefeuille

Huisvesting ambtelijk/bestuurlijk apparaat

Post

Registratuur en archief

Interne facilitaire zaken

D66
Vugs
Onderwijs

Onderwijsbeleid

Achterstandenbeleid

ICT-onderwijs

Nieuwbouw en onderhoud van schoolgebouwen

Onderwijsbegeleiding

Volwasseneneducatie

Kinderopvang
Zorg en Welzijn

WMO en AWBZ

Beleid zorg en beleid
welzijn

Contacten organisaties
zorg en welzijn

Toegankelijkheid

Vrijwilligerswerk, mantelzorg

Woonserviceszones

Emancipatie

Integratie

Multiculturele samenleving en antidiscriminatiebeleid (extern)

Sociale samenhang /
cohesie

Leefbaarheid

Openbare geestelijke
gezondheidszorg

Huisvesting in relatie tot
decentralisaties

Burgemeester
Aptroot

LHN
Van Leeuwen
Coördinerend wethouder
drie Decentralisaties

D66
Paalvast
Informatiebeleid

ICT

Groen en Duurzaam

Milieubeleid

Bodem/geluid/lucht
China en andere acquisitie 
Energiebeleid

Waterhuishouding en
SEA
waterschappen

Openbaar groen
Economische agenda

Natuureducatie en
Metropool
stadsboerderijen

Volkstuinen
Wijkwethouder

Dierenasiel / Opvang

Rokkeveen
zwerfdieren

Noordhove-Seghwaert

Beheer recreatiegebieden

Beheer begraafplaatsen

Afvalinzameling
Integrale aanpak Buytenwegh

Project Platanen Seghwaert
e
(2 wethouder Van Leeuwen)

VVD
Rosier
Dienstverlening

Afdeling Publiekszaken

Klachten en meldingen

Vergunningverlening

Wijkgericht werken

Marketing

Ketensamenwerking

Verminderen regeldruk

PvdA
Kuiper
Vestia
Jinotega
SEA
Wijkwethouder

Palenstein

Buytenwegh-De Leyens

Project Bleizo
Project Mandelabrug e.o.
Project Stadshart
Vervoersautoriteit Metropool

D66
Vugs
Grondbedrijf

Grondbeleid en exploitatie

Aan- en verkopen

Voorkeursrecht en onteigeningen
Personeelszaken, organisatieontwikkeling

Organisatiebeleid

Personeelsbeleid

Salarisadministratie

Antidiscriminatiebeleid
(intern)
Langeland ziekenhuis
Wijkwethouder

Driemanspolder

Wijkwethouder

Oosterheem

Meerzicht

ENTP
Wijkwethouder

Stadscentrum

Dorp
De portefeuilles Externe betrekkingen, Regio en Metropool zijn van alle collegeleden.

Eerste loco

Tweede loco

Derde loco

Vierde loco

Vijfde loco

