
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan 

De leden van de gemeenteraad 

 

Van 

Burgemeester Bezuijen 

 

Onderwerp 

Uitslag briefstemming raadsvergadering 17 mei 2021 

 

 

 

 
Datum 

22 mei 2021 

 

Bijlagen 

- 

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2021 is er besloten om voor enkele raadsvoorstellen en moties de 

besluitvorming te laten verlopen via briefstemming. Hieronder volgt de uitslag van deze briefstemming. 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 34 stemmen voor en 4 

stemmen tegen. Het Raadsvoorstel Ruimtelijk kader en Investeringsbudget middengebied Entree wordt 

aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), mevrouw Van den Berg (Fractie Van den 

Berg), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom (GroenLinks), 

mevrouw Bout (PvdA), de heer Duiven (VVD), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de 

heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens 

(D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Van Leeuwen (LHN), de heer 

Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer Vooruit), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), 

mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer 

Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer Smitskam (PVV), de heer Van der Snoek (LHN), de 

heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen 

(VVD), de heer Zamani (D66) en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Beij (SP), mevrouw Brouwer (CU-SGP), mevrouw Van der Meer (Zó!) en de heer Van der 

Vlies (Zó!). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 33 stemmen voor en 5 

stemmen tegen. Motie 2105-04 GroenLinks – Entree ook duurzaam op het gebied van mobiliteit wordt 

aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg 

(Fractie Van den Berg), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw 

Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Duiven (VVD), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw 

Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw Hostmann (GroenLinks), 

mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Van Leeuwen 

(LHN), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer Vooruit), de heer Moree (VVD), mevrouw 

Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek 

(D66), de heer Schotel (VVD), de heer Van der Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer 



 

 

Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de 

heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Blansjaar (PDvZ), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Mooiman (PVV), de heer Smitskam 

(PVV) en de heer Van der Vlies (Zó!). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 37 stemmen voor en 1 stem 

tegen. Motie 2105-05 PvdA – Input raad voor uitwerking criteria meer woningen Entree wordt aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg 

(Fractie Van den Berg), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw 

Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Duiven (VVD), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw 

Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw Hostmann (GroenLinks), 

mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Van Leeuwen 

(LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer Vooruit), de heer 

Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), mevrouw 

Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer Smitskam (PVV), de 

heer Van der Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der Vlies (Zó!), de heer 

Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de 

heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Blansjaar (PDvZ). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 35 stemmen voor en 3 

stemmen tegen. Raadsvoorstel Cultuurvisie 2030 wordt aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), de heer Beij (SP), mevrouw Bink (Zoetermeer 

Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer 

Duiven (VVD), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw 

Hoekstra (VVD), mevrouw Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), 

mevrouw Van Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs 

(Zoetermeer Vooruit), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de 

heer Nawijn (LHN), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), 

de heer Smitskam (PVV), de heer Van der Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van 

der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer 

Zamani (D66) en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: mevrouw Van den Berg (Fractie Van den Berg), mevrouw Bout (PvdA) en mevrouw Kraneveldt 

(PvdA). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen is er 1 ongeldig en zijn er 29 stemmen voor en 8 

stemmen tegen. Motie 2105-08 VVD – Prioriteiten stellen in ambities cultuurvisie 2030 wordt aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer 

Boerboom (GroenLinks), de heer Duiven (VVD), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de 

heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw 

Van Leeuwen (LHN), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer Vooruit), de heer Mooiman 

(PVV), de heer Moree (VVD), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), mevrouw Van 



 

 

Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer Smitskam (PVV), de heer 

Van der Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel 

(LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg (Fractie Van den Berg), de heer Blansjaar (PDvZ), 

mevrouw Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Van der Meer 

(Zó!) en de heer Van der Vlies (Zó!). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 28 stemmen voor en 10 

stemmen tegen. Motie 2105-09 GroenLinks – Haalbaarheid ambities cultuurvisie wordt aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg 

(Fractie Van den Berg), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw 

Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), mevrouw 

Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), 

mevrouw Van Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs 

(Zoetermeer Vooruit), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), mevrouw Van Oudheusden 

(CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Van der Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de 

heer Van der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN) en de heer Zamani (D66). 

Tegen: de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Duiven (VVD), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra 

(VVD), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), de heer Schotel (VVD), de heer Smitskam (PVV), 

mevrouw Van Yperen (VVD) en de heer Zinck (VVD). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 4 stemmen voor en 34 

stemmen tegen. Motie 2105-10 PvdA – Cultuurbesteding per inwoner minimaal gelijk wordt verworpen. 

 

Voor: de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg (Fractie Van den Berg), mevrouw Bout (PvdA) en mevrouw 

Kraneveldt (PvdA). 

Tegen: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer 

Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Duiven (VVD), de 

heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), 

mevrouw Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Van 

Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer 

Vooruit), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn 

(LHN), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer 

Smitskam (PVV), de heer Van der Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der Vlies 

(Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani 

(D66) en de heer Zinck (VVD). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 36 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. Raadsvoorstel Vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 regio Rotterdam Den 

Haag wordt aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg 

(Fractie Van den Berg), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom 

(GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Duiven (VVD), de heer 



 

 

Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw 

Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), 

mevrouw Van Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs 

(Zoetermeer Vooruit), de heer Moree (VVD), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), 

mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer Van der 

Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), 

mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Mooiman (PVV) en de heer Smitskam (PVV). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 33 stemmen voor en 5 

stemmen tegen. Motie 2105-11 Zó! – Samenwerking bij alle vervolgstappen goed organiseren wordt 

aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg (Fractie Van den Berg), mevrouw 

Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), mevrouw Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), 

de heer Duiven (VVD), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), 

mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), 

mevrouw Van Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs 

(Zoetermeer Vooruit), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), de heer Nawijn (LHN), mevrouw Van 

Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer Smitskam (PVV), de heer 

Van der Snoek (LHN), de heer Van der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), 

mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Bauer (GroenLinks), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Hostmann (GroenLinks), 

mevrouw Mulholland (GroenLinks) en de heer Van Steenis (GroenLinks). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 36 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. Motie 2105-12 PvdA – Meer samenwerking in de RES wordt aangenomen. 

 

Voor: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), de heer Beij (SP), mevrouw Van den Berg 

(Fractie Van den Berg), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom 

(GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Duiven (VVD), de heer 

Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), mevrouw 

Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), de heer De Jong (CDA), mevrouw Kraneveldt (PvdA), 

mevrouw Van Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs 

(Zoetermeer Vooruit), de heer Moree (VVD), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de heer Nawijn (LHN), 

mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Schotel (VVD), de heer Van der 

Snoek (LHN), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), 

mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: de heer Mooiman (PVV) en de heer Smitskam (PVV). 

 

Van de 38 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 25 stemmen voor en 13 

stemmen tegen. Motie 2105-13 PVV – Geen windturbines dwars door Zoetermeer wordt aangenomen. 

 

Voor: de heer Beij (SP), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), mevrouw Brouwer 

(CU-SGP), de heer Duiven (VVD), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra 



 

 

(VVD), de heer De Jong (CDA), mevrouw Van Leeuwen (LHN), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer 

Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer Vooruit), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), de 

heer Nawijn (LHN), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schotel (VVD), de heer Smitskam (PVV), de 

heer Van der Snoek (LHN), de heer Van der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel 

(LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), en de heer Zinck (VVD). 

Tegen: mevrouw Bakkers (D66), de heer Bauer (GroenLinks), mevrouw Van den Berg (Fractie Van den 

Berg), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw 

Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Mulholland 

(GroenLinks), de heer Schoonbeek (D66), de heer Van Steenis (GroenLinks) en de heer Zamani (D66). 

 

Ten aanzien van het Raadsvoorstel benoeming leden referendumcommissie zijn van de 38 via 

briefstemming uitgebrachte stemmen er 38 geldig, waarvan…. 

 

• De heer L. Schaap      38 voor en 0 tegen 

• De heer G. Schermers     38 voor en 0 tegen 

• Mevrouw M. Veerbeek     36 voor en 2 tegen 

• Mevrouw C. Wagenaar     38 voor en 0 tegen 

 

Benoemd als lid van de referendumcommissie zijn de heer L. Schaap, de heer G. Schermers, mevrouw M. 

Verbeek en mevrouw C. Wagenaar. 

 

 

 
Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 

Naam     : De heer R. Blokland  

Telefoonnummer : 079 - 346 8279 

E-mailadres  : r.blokland@zoetermeer.nl  

 


