
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan 

De leden van de gemeenteraad 

 

Van 

Burgemeester Bezuijen 

 

Onderwerp 

Uitslag briefstemming raadsvergadering 6 april 2021 

 

 

 

 
Datum 

16 april 2021 

 

Bijlagen 

- 

Tijdens de raadsvergadering van 6 april 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 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 37 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. Het Raadsvoorstel Definitief verzoek referendum over het Afval- en 

grondstoffenbeleidsplan 2021 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), 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), de heer 

Weening (CU-SGP), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de heer 

Zinck (VVD). 

Tegen: mevrouw Van der Meer (Zó!) en de heer Van der Vlies (Zó!). 

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 15 stemmen voor en 24 

stemmen tegen. Motie 2104-01 PvdA – Mooie koopwoningen voor een sociale prijs wordt verworpen. 

 

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

heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), mevrouw Brouwer (CU-SGP), mevrouw Hostmann 

(GroenLinks), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Van der Meer (Zó!), de heer Mooiman (PVV), mevrouw 

Mulholland (GroenLinks), de heer Smitskam (PVV), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der 

Vlies (Zó!) en de heer Weening (CU-SGP). 

Tegen: mevrouw Bakkers (D66), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), 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 Moree (VVD), de heer Nawijn (LHN), 



 

 

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

Snoek (LHN), de heer Weekenstroo (CDA), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer 

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

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 9 stemmen voor en 30 

stemmen tegen. Motie 2104-02 PvdA – Gelijk speelveld bij woningbouw wordt verworpen. 

 

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

heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), mevrouw Hostmann (GroenLinks), mevrouw 

Kraneveldt (PvdA), mevrouw Mulholland (GroenLinks) en de heer Van Steenis (GroenLinks). 

Tegen: mevrouw Bakkers (D66), mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Blansjaar (PDvZ), 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 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), de heer Weening (CU-SGP), 

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

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 23 stemmen voor en 16 

stemmen tegen. Motie 2104-03 PvdA – Anterieure afspraken bij nieuwe en bestaande 

woningbouwprojecten wordt aangenomen. 

 

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

(Fractie Van den Berg), de heer Blansjaar (PDvZ), 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 

der Meer (Zó!), mevrouw Mulholland (GroenLinks), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek 

(D66), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der Vlies (Zó!), de heer Weekenstroo (CDA), de heer 

Weening (CU-SGP) en de heer Zamani (D66). 

Tegen: mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), de heer Duiven (VVD), de heer Van Gils (VVD), mevrouw 

Hoekstra (VVD), mevrouw Van Leeuwen (LHN), de heer Meijroos (LHN), mevrouw Meurs (Zoetermeer 

Vooruit), de heer Mooiman (PVV), de heer Moree (VVD), de heer Nawijn (LHN), de heer Schotel (VVD), de 

heer Smitskam (PVV), de heer Van der Snoek (LHN), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD) 

en de heer Zinck (VVD).  

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 17 stemmen voor en 22 

stemmen tegen. Motie 2104-04 – Behoud sociale huurwoningen voor de doelgroep wordt verworpen. 

 

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

(Fractie Van den Berg), de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), 

mevrouw Brouwer (CU-SGP), 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), de heer Weening (CU-SGP) en de heer Zamani (D66). 



 

 

Tegen: mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), 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). 

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 39 stemmen voor en 0 

stemmen tegen. Raadsvoorstel Vaststellen Grondexploitatie Kwadrant B&F/ Edisonpark 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 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), de heer Weening (CU-SGP), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw 

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

Tegen: geen. 

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 23 stemmen voor en 16 

stemmen tegen. Motie 2104-05 D66 – Participatie Omgevingsbeleving - Samen bouwen aan 

Stadsbouw 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 Ekkelenkamp (D66), mevrouw 

Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens (D66), mevrouw Kraneveldt (PvdA), mevrouw Van der Meer 

(Zó!), mevrouw Meurs (Zoetermeer Vooruit), de heer Mooiman (PVV), mevrouw Mulholland (GroenLinks), de 

heer Schoonbeek (D66), de heer Smitskam (PVV), de heer Van Steenis (GroenLinks), de heer Van der Vlies 

(Zó!), de heer Weening (CU-SGP) en de heer Zamani (D66)  

Tegen: de heer Duiven (VVD), mevrouw Frinking (CDA), de heer Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), 

de heer De Jong (CDA), mevrouw Van Leeuwen (LHN), de heer Meijroos (LHN), de heer Moree (VVD), de 

heer Nawijn (LHN), mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schotel (VVD), de heer Van der Snoek 

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

(VVD). 

 

 

 

 



 

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 18 stemmen voor en 21 

stemmen tegen. Motie 2104-06 D66 Ambitie omgevingskwaliteit - Kwaliteit in het Kwadraat in het 

Kwadrant wordt verworpen. 

 

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

(Fractie Van den Berg), de heer Blansjaar (PDvZ), de heer Boerboom (GroenLinks), mevrouw Bout (PvdA), 

de heer Ekkelenkamp (D66), mevrouw Frinking (CDA), mevrouw Hostmann (GroenLinks), mevrouw 

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

mevrouw Van Oudheusden (CDA), de heer Schoonbeek (D66), de heer Weekenstroo (CDA) en de heer 

Zamani (D66). 

Tegen: mevrouw Bink (Zoetermeer Vooruit), mevrouw Brouwer (CU-SGP), de heer Duiven (VVD), de heer 

Van Gils (VVD), mevrouw Hoekstra (VVD), 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), 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 Weening (CU-SGP), mevrouw Wortel 

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

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 37 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. Raadsvoorstel Vaststellen Grondexploitatie Engelandlaan 140 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), 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), de heer 

Weening (CU-SGP), mevrouw Wortel (LHN), mevrouw Van Yperen (VVD), de heer Zamani (D66) en de heer 

Zinck (VVD). 

Tegen: mevrouw Van der Meer (Zó!) en de heer Van der Vlies (Zó!). 

 

Van de 39 via briefstemming uitgebrachte stemmen zijn er 0 ongeldig en zijn er 11 stemmen voor en 28 

stemmen tegen. Motie 2104-08 Zó! – Altijd onderbouwing van de parkeersituatie bij grexen, 

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen wordt verworpen. 

 

Voor: 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!), de heer Mooiman (PVV), de heer Smitskam (PVV), de heer Van der Vlies (Zó!) en de heer Weening 

(CU-SGP). 

Tegen: 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 Hostmann (GroenLinks), mevrouw Huijbens 

(D66), de heer De Jong (CDA), 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). 

 

 

 

 
Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 

Naam     : De heer R. Blokland  

Telefoonnummer : 079 - 346 8279 

E-mailadres  : r.blokland@zoetermeer.nl  

 


