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Voorzitter, 
 
Voordat ik met de beschouwing begin wil ik een motie, die D66 nog in de tas heeft 
zitten, indienen. Die met betrekking tot het geluidsscherm langs de A20 in 
Nieuwerkerk van twee weken terug. Meerdere fracties hebben aangegeven dat ze 
dit een beter moment vonden voor deze motie. D66 rekent dan ook op brede steun. 
We hebben de motie wel enigszins verbreed zodat het college ook kan kijken naar 
andere geluidswerende maatregelen, die mogelijk ook meer innovatief en duurzaam 
zijn. Wij dienen deze motie inmiddels samen in met het CDA. 
 
Voorzitter, dan nu alsnog de beschouwing van D66 op dat wat voorligt. 
 
De mid-term review, de perspectiefnota en dat wat er concreet gebeurd is doen de 
fractie van D66 tevreden terugkijken op 2 jaar D66 als coalitiepartij. Laten we wel zijn 
we hebben enorme stappen gezet als Zuidplas. Ik noem graag enkele voorbeelden 
van waar D66 de afgelopen 2 jaar blij is geworden. 
 
• De gemeente betrekt inwoners meer en meer bij haar besluitvorming. We 
hebben een jongerenraad en een digitaal inwonerspanel. Het is steeds gebruikelijker 
om inwonersavonden te houden. Met het opzetten van het innovatiefonds gaan we 
niet alleen inwoners betrekken maar ook het initiatief van inwoners ondersteunen. 
Wat D66 betreft een mooie volgende stap op de participatieladder. We zien graag 
dat op die weg wordt voortgegaan.  
• Op het gebied van duurzaamheid zien we mooie ontwikkelingen. Dit zien we 
bijvoorbeeld in de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en ledverlichting in de 
openbare ruimte. Ook zien we dit terug in de wijze waarop duurzaamheid meer en 
meer in de gemeentelijke organisatie wordt verankerd. Bijvoorbeeld in de 
duurzaamheidsparagrafen bij raadsvoorstellen, de inzet voor de warmterotonde en 
de visie op laadpalen.  
• De decentralisaties in het Sociaal Domein zijn feitelijk gerealiseerd en 
niemand is buiten de boot gevallen. Natuurlijk is dat soms met wat startproblemen 
gepaard gegaan. Dat was ook niet anders te verwachten met de wijze waarop het 
Rijk deze taken heeft ondergebracht bij de gemeente. Dat geldt voor Zuidplas, dat 
geldt voor alle gemeenten in Nederland. 
• De vrije keuze voor ondernemers en inwoners is vergroot. De winkels mogen 
op zondag open zijn. Ook de kermis in Nieuwerkerk was dit jaar voor het eerst op 
zondag open. In Hart van Holland bleek hoe blij de exploitant hiermee was.  
• De voortrekkersrol die Zuidplas heeft als het gaat om afvalscheiding en de 
lage hoeveelheid restafval per inwoner is verder uitgebouwd. In gang gezet door het 



vorige college bij de invoering van Diftar en verder uitgebouwd in deze periode met 
o.a. de scheiding van drinkkartons.  
• De gemeente is in een meer stabiel vaarwater terecht gekomen. De lasten 
voor de burger dalen terwijl de dienstverlening op peil blijft. Daarnaast lukt het 
momenteel om zaken te verbeteren of versnellen. We zien dit bij de snellere bouw 
van woningen dan gepland in Zevenhuizen-Zuid, de renovatie van de Dorpsstraat in 
Zevenhuizen en het extra geld dat is vrijgemaakt voor groenonderhoud.  
 
 
  
Voorzitter,  
 
de vraag is nu of dat wat bereikt is voor D66 reden is om rustig achter over te leunen 
en de rest van deze collegeperiode uit te zitten. Nee, zeker niet. Op een flink aantal 
onderwerpen heeft dit college maatregelen genomen en gezorgd dat de boel op 
orde is. De volgende stap is wat ons betreft de overstap van output naar outcome. 
De stap van sturen op maatregelen naar daadwerkelijke sturen op resultaten die 
zichtbaar en merkbaar zijn voor de mensen die wonen, werken en recreëren in 
Zuidplas. Het dichter bij de mensen brengen van wat de gemeente doet. En de 
mensen dichter bij de gemeente brengen, omdat we dingen doen waar zij behoefte 
aan hebben. D66 wil hiervoor vijf specifieke onderwerpen aansnijden, namelijk 
decentralisaties, duurzaamheid, economie, dienstverlening en organisatie.  
 
• Op het gebied van de decentralisaties praten we veel over de transformatie. 
Een transformatie die nodig is om te zorgen dat we ook op lange termijn zorg 
kunnen blijven leveren tegen acceptabele kosten. Een belangrijk doel van het 
overbrengen van deze taken naar de gemeente was dat de gemeente deze dichter 
bij de burger kan organiseren. Wij, als gemeente, kunnen beter dan de rijksoverheid 
of de provincie zien wat er leeft en daarop inspelen. Toch lijken we als gemeente 
nog steeds wat gefocussed op wat de vernieuwingen ons financieel opleveren. De 
stap die we wat D66 betreft moeten gaan zetten is om constant de inwoners 
centraal te stellen. We moeten de zorg echt dichter bij de mensen brengen en laten 
zien dat de gemeente dit inderdaad beter kan doen. Op dit onderwerp dienen we 
daarom met VVD, SP en NEZ twee moties in. De eerste betreft het sturen op 
outcome, waarbij de inwoner centraal staat, de tweede het wegnemen van 
bureaucratie in de zorg. 
• D66 ziet ook graag dat duurzaamheid in de komende twee jaar wordt 
omgezet naar echt zichtbare resultaten. Van verankeren in de organisatie moeten we 
overstappen naar daadwerkelijk verduurzamen van de eigen gebouwen, 
bijvoorbeeld door zonnepanelen, energieneutraal bouwen en het duurzaam inzetten 
van de gronden die we momenteel niet gebruiken. Kom maar op met met duurzame 
gewassen en met waterberging. Kan de wethouder aangeven hoe ver hij is met de 
zonnefarms waartoe D66 eerder heeft opgeroepen. 
• We hebben in het coalitieakkoord afspraken gemaakt met betrekking tot 
economie zoals het vrijgeven van de openingstijden, het ondernemersloket en de 
focus op MKB en ZZP’ers. Graag ziet D66 hier nog een volgende stap in 
daadwerkelijk partnerschap en leveranciersschap. De punten waarin volgens de 
economische visie nog verbetering is te behalen. Communicatie over deze 



onderdelen is wat D66 betreft een gemeentelijke taak. Aangeven wat bedrijven van 
de gemeente kunnen verwachten en hoe samen kan worden opgetrokken. 
Daarnaast zien we graag een gemeente die niet alleen een goed ondernemersloket 
heeft maar in de volle breedte van de organisatie over de juiste deskundigheid 
beschikt. Ambtenaren die zich kunnen inleven in de positie van de ondernemer. Dus 
ook als het gaat om zaken als bestemmingsplannen, vergunningverlening en werk 
en inkomen. Samen met CUSGP dienen wij daarom een motie in met een oproep 
aan het college om het extra budget dat het college nodig heeft voor uitvoeren van 
de economische visie daadwerkelijk op te nemen in de begroting vanaf 2017.Over 
SROI hebben we reeds een motie ingediend bij de voorjaarsnota.  
• In de dienstervelening van de gemeente valt volgens D66 nog veel te winnen 
in het daadwerkelijk centraal zetten van de inwoner als klant. Inwoners met een 
vraag of klacht moeten helderheid hebben over de status van hun vraag. 
Ambtenaren moeten inwoners behandelen zoals ze zelf behandeld zouden willen 
worden als ze klant bij onze gemeente waren.  En dan gaat het niet alleen om 
dienstverlening van de publieksbalie met taken als verstrekken van paspoorten en 
rijbewijzen en afhandelen van meldingen over de buitenruimte. Ook klachten over 
overlast, wensen voor nieuwe bestemmingen van percelen en andere onderwerpen 
moeten open tegemoet getreden worden, vanuit de attitude: u bent hier welkom….  
• Er is een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld om een kwaliteitsimpuls aan 
de organisatie te geven. Deze impuls moet niet alleen op inhoudelijke deskundigheid 
plaats vinden maar moet zijn vervolg krijgen in een cultuuromslag, in het 
transitiedenken, in sturen op outcome. We zien dat de organisatie erg met zichzelf 
bezig is. Wij zien graag dat er een omslag plaatsvindt in de manier waarop we 
denken en werken. De taken die worden uitgevoerd doet iedere medewerker 
uiteindelijk altijd voor de inwoners van de mooie dorpen in Zuidplas... Dat moet 
steeds voor ogen blijven staan!  
 
Voorzitter, 
 
Samenvattend:  
D66 is tevreden met de resultaten van twee jaar een college met D66 erin. We 
steunen het college in haar lijn het huidige beleid te versterken en de ambities aan te 
scherpen, zonder in te zetten op grootse nieuwe plannen ten opzichte van de vorige 
perspectiefnota. Er zijn mooie ontwikkelingen gestart en deze moeten ook verankerd 
worden. In de organisatie en in de samenleving. De organisatie verdient ook een 
zekere rust om dat wat in gang gezet is ook waar te maken. We zien de successen 
waar op voortgebouwd kan worden.  
 
Dat gezegd hebbende vindt D66 niet dat dit betekent dat we achterover kunnen 
leunen. Wij niet, maar ook het college en de organisatie niet. Het versterken van 
beleid en het aanscherpen van de ambities zit wat D66 betreft met name in het gaan 
werken aan daadwerkelijke outcome in plaats van het sturen op het realiseren van 
de bedachte maatregelen. Wij zien graag een organisatie die meer naar buiten 
gericht is en minder op zichzelf gefocussed. De mensen die deze gemeente maken 
tot wat zij is, de inwoners van Zuidplas, moeten nog meer centraal staan in het 
handelen van de gemeente. Nu de structuren helder zijn en de organisatie en 
financiën stabieler, is het tijd voor een omslag in denken en handelen. Wij hebben 



vertrouwen in dit college, deze raad en de ambtelijke organisatie dat dit 
daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.  
 
 
 
 
 


