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WETHOUDER EDO HAAN: HET
BEGINT OP DIEFSTAL TE LIJKEN

ZOETERMEER • De gemeente Zoetermeer staat
tot aan 2017 zeven miljoen euro aan extra bezuinigingen te wachten.
Het is het gevolg van een
korting van het rijk in de
bijdrage voor gemeenten.
MARTIJN RIP
„Voor 2013 is er nog geen probleem,
voor het jaar daarna is er al een tekort van twee miljoen. Dat kunnen
we nog opvangen, want we hielden
rekening met een dergelijk bedrag
aan tegenvallers,’’ licht wethouder
Edo Haan (PvdA, ﬁnanciën) toe. De
echte ellende begint pas vanaf 2015,
als het tekort oploopt tot 5,5 miljoen
euro. „Voor 2017 hebben we een gat
van zeven miljoen euro. Dat moet
gedicht worden. In juni moeten we
een pakket aan maatregelen presenteren om dit op te lossen.’’ De komende maanden gaat het college
daarom nadenken over de invulling
van die maatregelen.
Haan houdt nog wel een slag om
de arm over het exacte bedrag dat
de komende vijf jaar moeten worden bezuinigd. „Het kan meer of
minder worden. Het komende half-

jaar krijgen we de speciﬁcaties van
de bezuinigingen van het rijk. Maar
de tegenvaller is groter dan gedacht.
Ik wil het geen diefstal noemen,
maar het begint er wel op te lijken.’’
Volgens Haan worden de gemeenten ‘meer dan proportioneel’ aangepakt bij de bezuinigingen van het
rijk. „Normaal gezien zouden de gemeenten 300 miljoen euro moeten
bijdragen aan de 16 miljard euro
aan bezuinigingen. Nu moeten we
1,2 miljard euro bijdragen.’’

40 MILJOEN

De bezuiniging van 7 miljoen euro
komt bovenop de 32 miljoen die de
gemeente Zoetermeer al moest bezuinigen. „Drie jaar geleden zijn we
begonnen met 6 miljoen euro. Daar
kwamen de afgelopen jaren nog
eens 6 en 15 miljoen euro bij. Als je
daar de 5 miljoen van dit jaar en de
komende 7 miljoen bij optelt, kom
je op bijna 40 miljoen euro.’’
Of met de aankomende bezuinigingen de grens is bereikt, blijft de
vraag. „Deze week hoorden we dat
de economie weer is gekrompen.
Dat betekent minder belastinginkomsten. Maar geen paniek, het zijn
allemaal sommetjes. Onze begroting
was op orde en dat blijft in de toekomst ook zo.’’

Winkeliers demonsteren voor De Sniep tegen de komst van het outletcenter. FOTO PIM RAS

ZOETERMEER

Bleizo lokt
protesten
bij Sniep uit

Zoetermeer hoopt met een nieuw
hulpmiddel de jongerenoverlast
in Oosterheem aan te pakken.
Doel is om de jongeren ‘individueel en positief’ te begeleiden.
Het gaat om een proef van vier
maanden die wordt aangeboden
en geﬁnancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Volgens de gemeente gaat het om
een methode die nog niet eerder
in Nederland is toegepast.
De proef zou moeten helpen om
de situatie aan de Hodenpijl-

Wethouder
veiligheid
Patrick van
Domburg:
‘Proef uniek
in Nederland’.
ARCHIEFFOTO

straat te veranderen. Volgens
wethouder Van Domburg zou een
groepje jongeren geregeld overlast veroorzaken bij de buurtbewoners. Bedoeling is nu dat jongerenwerkers gaan helpen bij het

schouw deelden ondernemers folders uit. Daarin stellen ze nog
eens tegen de komst van een outletcenter bij Zoetermeer te zijn,
omdat die volgens hen gaat zorgen voor een scherpe omzetdaling
van winkeliers. Rutte sprak in de
De Sniep zijn achterban toe over
het regeerakkoord.

Vrees voor minder blauw op straat Wijk Palenstein
ZOETERMEER

ZOETERMEER • Er is nog steeds
een hoop onduidelijkheid over wat
er met de inzet van agenten gaat gebeuren bij de vorming van de Nationale Politie in januari. Zeker is dat
Zoetermeer er in fte’s op achteruitgaat. Daar krijgt het wel een ﬂexteam voor terug. Deze moeten gedeeld worden met een aantal andere
bureaus in de regio.
Volgens burgemeester Aptroot is
de voorgestelde sterkte van het basisteam onvoldoende. ,,Ik betreur de
voorgestelde sterkte,’’ laat Aptroot
weten in een brief aan de gemeenteraad. Hij stelt daarom voor dat de

Proef aanpak jongeren Oosterheem
ZOETERMEER • De gemeente

Winkeliers uit Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam hebben
een bezoek van Mark Rutte aan
Zoetermeer aangegrepen om te
demonstreren tegen de komst van
Factory Outlet Center Bleizo. Kort
voor de aankomst van de minister-president bij hotel-restaurant
De Sniep aan de Broekweg-

ontwikkelen van een dag- en
vrijetijdsbesteding. Zij krijgen
hulp van Stichting Mooi, de wijkpost en beveiligingsbedrijf Capricorn. De laatste tijd is er veel te
doen over de problemen tussen
buurtbewoners en jongeren.
Meest recente voorbeeld had
plaats in de Houtbuurt, waar de
politie opriep tot een gesprek tussen jongeren en de buurt. Dit
nadat de eerste groep een brandbrief had gestuurd naar de burgemeester over een te harde aanpak
door de politie.

raad dit inbrengt tijdens een overleg
met korpsbeheerder Jozias van
Aartsen over het Regionaal Beleidsplan.
In een aanvullende reactie laat
Aptroot weten niet tegen de vorming van de Nationale Politie te
zijn, maar hij wil dat er per se voorkomen moet worden dat er minder
‘blauw’ op straat komt in Zoetermeer. Ook laat hij weten wel tevreden te zijn dat de veiligheidsprioriteiten van Zoetermeer ook prominent terugkomen in de speerpunten
van de te vormen nieuwe eenheid.
>> P3

genomineerd

De wijk Palenstein is genomineerd
voor de zogenoemde Falco Award
Beste Openbare Ruimte Nederland.
Bij de beoordeling wordt gekeken
naar het gebruik en de betrokkenheid van gebruikers bij de ruimte.
De herinrichting van Palenstein typeert zich door actieve bijdrage van
de inwoners van het gebied. Andere
genomineerden zijn projecten in
Den Haag en Venray. In december
wordt de winnaar bekendgemaakt.
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