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Uit de verkiezingsprogramma’s 2014-2018 van de huidige gemeenteraad  

CDA 
 

• De relatie met het bedrijfsleven in Soest wordt structureel uitgebouwd door het ondersteunen en 
intensiveren van bestaande contacten (bijv. Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, Bedrijven Platform, 
Bedrijven Management Organisatie (BMO), Soester Zakenkring etc.) Dit kan ook door het opzetten 
van netwerken, bijeenkomsten of uitwisseling tussen nieuwe en bestaande Soester ondernemers. 
• De gemeente versterkt de toegankelijkheid voor alle ondernemers door de invoering van het 1-
loket principe: één aanspreekpunt voor alle vragen van (startende) ondernemers. 
• Een initiatief tot een lokaal ondernemersfonds van waaruit initiatieven van georganiseerde 
ondernemers worden gefinancierd kan op steun van het CDA rekenen. 
• Het aanpassen en bereikbaar houden van bestaande bedrijventerreinen krijgt voorrang op de 
aanleg van nieuwe. De gemeente investeert daarin samen met de bedrijven. 
• De gemeente creëert kansen voor nieuwe ondernemers in veelbelovende sectoren om zich in Soest 
te vestigen  vanuit vertrouwen
Nieuwe detailhandel wordt in principe alleen in de bestaande winkelcentra gevestigd, omdat die 
winkelcentra zo versterkt worden. 
• Uitbreiding en verbetering van winkelcentrum Soest-zuid is een positieve ontwikkeling. Daar horen 
onder andere verbeteringen op het gebied van parkeren, verlichting en openbare ruimte toe. De 
Soester Streekmarkt is een voorbeeld van lokaal initiatief dat ondersteunt 
dient te worden. 
• Het CDA is voor beperking van de openstelling van winkels op zondag. 
• Het gemeentelijk inkoopbeleid wordt zoveel mogelijk afgestemd op het bieden van  
mogelijkheden aan lokale ondernemers. In het aanbestedingsbeleid moet aandacht zijn voor het 
stimuleren van de lokale economie: ondernemers uit Soest moeten op de eerste rij 
komen te zitten.  
• Het aantal noodzakelijke vergunningen en regelingen wordt teruggebracht. Een team vanuit 
gemeente en ondernemers kijkt welke 10 vergunningen het meest belemmerend werken en zonder 
belangrijke consequenties kunnen worden afgeschaft. Deze worden 
zo snel mogelijk daadwerkelijk afgeschaft. Hierbij kan ook gedacht worden aan het deels (voor 
bepaalde groepen) opheffen van regels. 
 
VVD 
 

Ondernemers, van de detailhandel tot agrariërs, zijn onmisbaar voor een gezonde 
economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en 
innovatieve technieken. 
 
In Soest kennen we prachtige bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 
de gemeente. Het revitaliseren van het bedrijfsterrein in Soesterberg Noord wil de VVD 
Soest/Soesterberg doorzetten. Voor het bedrijfsterrein aan de Richelleweg gelden knellende 
regels voor de activiteiten van de daar gevestigde bedrijven. De vestiging van nieuwe 
bedrijven wordt hierdoor bemoeilijkt. De VVD Soest/Soesterberg wil dat deze regels kritisch 
onder de loep worden genomen. Waar mogelijk worden regels vereenvoudigd of zelfs 
afgeschaft om zo onnodige beperkingen voor ondernemers weg te nemen. 
 
De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. 
De VVD Soest/Soesterberg blijft zich daarom inzetten voor lagere administratieve lasten en 
minder regels voor ondernemers. 
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Soest 2002 
 

Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat mogelijk maken zijn belangrijk voor de 
levendigheid van onze gemeente, nu en in de toekomst – Soest mag daarom geen slaapstad worden. 
Juist in deze tijd is het belangrijk om initiatieven van bedrijven en ondernemende inwoners te 
omarmen en niet onnodig te belemmeren. Soest2002 wil waar mogelijk bedrijvigheid stimuleren 
door actief te zoeken naar mogelijkheden om ideeën van ondernemers wél te realiseren. Te vaak 
hebben wij in de afgelopen jaren een houding gezien van ‘nee, dat kan niet want….’: dat moet 
afgelopen zijn. 
De gemeente blijft in een actieve dialoog met organisaties van ondernemers en winkeliers als Soest 
Netwerkt, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, Bedrijven Platform Duurzaamheid, Bedrijven 
Management Organisatie (BMO), ONS-netwerk Soesterberg, de winkelkringen en de Soester 
Zakenkring om de kansen die Soest heeft optimaal te kunnen benutten. 
Soest2002 wil kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken stimuleren. We denken hierbij aan 
kantoor-aan-huis-achtige bedrijfjes die pertinent geen overlast veroorzaken voor de leefomgeving. 
Een goed winkelklimaat – en daar hoort vooral ook een goed verblijfsklimaat bij – staat hoog op het 
verlanglijstje van Soest2002. Veel Soesters gaan elders winkelen, wat nadelig is voor de Soester 
economie. De herinrichting van de van Weedestraat heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
versterking van het winkelaanbod. Ook de positie van de andere winkelcentra moet worden 
verstevigd, bijvoorbeeld in Soest-Zuid. En dat geldt zeker ook voor Soesterberg waar een voldoende 
winkelaanbod van groot belang is voor de leefbaarheid. 
Toerisme en recreatie worden gestimuleerd, beide spelen een belangrijke rol in de Soester 
economie. De prachtige omgeving van Soest en Soesterberg, met bos, duinen, polder en Eem, biedt 
volop toeristische en recreatieve mogelijkheden, en deze worden nog aanmerkelijk vergroot door de 
herinrichting van de voormalige luchtmachtbasis. 
Ondernemen moet kúnnen in Soest, ook in het belang van de werkgelegenheid 
Bevorderen aantrekkelijk winkelklimaat en toeristische voorzieningen 
Ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. 

GroenLinks 
 

GroenLinks is voor een gezond, duurzaam en schoon bedrijfsleven. De benodigde werkgelegenheid 
hoeft niet perse in Soest te worden gerealiseerd; GroenLinks is voorstander van een benadering in 
regionaal verband. Eerst de leegstand vullen, voordat nieuwe bedrijfsterreinen in gebruik worden 
genomen. Daarnaast wil GroenLinks investeren in mensen die hun baan hebben verloren, opdat zij zo 
snel mogelijk weer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, door middel van scholing, begeleiding 
naar werk e.d. Maar ook wil GroenLinks stappen ondernemen om het voor mensen zonder baan 
mogelijk te maken via het vrijwilligerswerk arbeidservaring op te doen, waardoor hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. GroenLinks wil niet bezuinigen op kansen, maar investeren in mensen. Met 
name ten behoeve van mensen met een beperking, opdat ook zij een reële kans in het arbeidsproces 
waaronder de sociale werkvoorziening krijgen. 

PvdA 
 

 De gemeente Soest ligt tussen bos, duinen en Eem. Deze mooie ligging moet recreatief kunnen 
worden uitgebaat door ”horeca” ondernemers, maar altijd met respect voor deze waardevolle 
gebieden. 
• De gemeente zal een meer actieve rol moeten spelen ten aanzien van werklozen binnen onze 
gemeente. 
• Soest heeft met de realisering van het bedrijventerrein De Nieuwe Grachten flink geïnvesteerd in 
nieuwe en bestaande bedrijvigheid en de 

 PvdA ondersteunt mogelijke uitbreiding binnen het bestaande bestemmingsplan. 
• In Soesterberg wordt het nieuwe bedrijventerrein Richelleweg gerealiseerd. De PvdA vindt dat 
wellicht met de duurzame toepassing moderne innovatieve bedrijven kunnen worden aangetrokken. 
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• De afhandeling van vergunningsaanvragen moet worden versneld. Wij gaan er van uit dat de 
beslissingstermijn kan worden teruggebracht naar 6 weken. 
• De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Hierin worden alle groepen 
betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk doen. 
Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en andere instanties 
wordt dit plan gemaakt zodat het in 2015 kan draaien. 
• Er wordt gestreefd om bij de aanbestedingen een voorwaarde op te leggen dat de aannemende 
partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, 
jongeren en arbeidsgehandicapten. 

Burgerbelangen Soest-Soesterberg 
 

Ondanks de crisis vinden wij dat de ondernemers binnen de gemeente Soest het goed doen. Toch 
zijn wij van mening dat binnen de politiek er alles aan gelegen moet zijn dat winkelcentra en 
bedrijventerreinen veiliger moeten worden. Goede straatverlichting, goede controle, aanpakken 
overlast gevende hanggroepen. Kortom een verbetering van het veiligheidsgevoel bij ondernemers 
en het winkelend publiek. Daarbij is het zeer wenselijk dat de ondernemers in de winkelcentra goed 
bereikbaar zijn en veilige panden zullen gebruiken. Hoe veiliger, beter bereikbaar en mooier, hoe 
meer winkelend publiek we kunnen ontvangen. Extra steun aan de ZZP-er is noodzakelijk. Voor 
ondernemers, maar ook voor burgers vinden we dat er veel overbodige regels zijn. Ondernemers zijn 
gebaat met een meedenkende gemeente: minder regels, sneller afgeven vergunningen. 

D66 
 

D66 heeft de ambitie in de komende vier jaar de economische structuur en werkgelegenheid te 
versterken. Daarvoor moet Soest een aantrekkelijke vestigingsplek blijven, bestaande uit de volgende 
elementen: de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel, een goede bereikbaarheid, 
snelle digitale infrastructuur, voldoende en aantrekkelijke woningen en goed onderwijs. 

 Onder leiding van de D66-wethouder zijn in de afgelopen raadsperiode verschillende initiatieven 
genomen met het bedrijfsleven, ZP-ers, de onderwijssector en de toeristische sector. Zo is 
een Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt tot stand gebracht waarin ondernemers, arbeidsmarkt en 
onderwijs samenwerken. Ook is het ‘maatjesproject’ opgezet, waarbij nog als proef werkzoekenden 
worden geholpen door een coach uit het bedrijfsleven. D66 wil dit project graag uitbreiden in 
de gemeente Soest maar ook in regionaal verband. Hierdoor kunnen werklozen en werkzoekende 
ZP-ers in een vroeg stadium begeleid worden naar betaalde werkzaamheden. 
Werkzoekenden en andere uitkeringsgerechtigden hebben naast rechten ook maatschappelijke 
verantwoordelijkheden. D66 wil deze groep stimuleren om via passend vrijwilligerswerk hun 
tegenprestatie te leveren, bijv. in de zorg of het onderwijs. Daar heeft de maatschappij voordeel 
bij en deze groep kan betrokken blijven bij die maatschappij. 

 D66 wil de vraag naar en het aanbod van ruimte op bedrijventerreinen regionaal organiseren. 
Uitgangspunt is dat de sterke punten per bedrijventerrein uitgebouwd worden en bedrijven daar 
worden gevestigd waar de meeste synergie mag worden verwacht. D66 is voorstander om bedrijven 
in de sectoren industrie, bouw en transport ruimte te geven op het nieuwe ondernemersterrein 
Richelleweg in Soesterberg. 
Deze sectoren zijn relatief zwaar vertegenwoordigd in onze gemeente. Door vestiging aldaar te 
stimuleren ontstaan er op den duur nieuwe groeimogelijkheden elders onder andere voor klein- 
stimuleren ontstaan er op den duur nieuwe groeimogelijkheden elders onder andere voor 
kleinschaliger duurzame ondernemingen op de bestaande bedrijfsterreinen. 

 D66 Soest-Soesterberg spreekt in plaats vanZZP-ers liever van ZP-ers (Zelfstandige Professionals). 
D66 wil het stimulerende beleid, waardoor Soester ondernemers en ZP-ers elkaar beter weten 
te vinden, voort zetten. Het jaarlijks ondernemerscongres, een initiatief van onze wethouder, 
moet een structureel karakter krijgen. De gemeente kan in haar beleid ZP-ers actief faciliteren door 
o.a. ruimhartig thuiswerken mogelijk te maken. Ondernemers die aantoonbaar duurzaam en sociaal 
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ondernemen krijgen bij aanbesteding van gemeentelijke opdrachten voorrang. Daar kunnen de 
lokale ondernemers 
hun voordeel mee doen. De gemeentelijke dienstverlening dient zo goed mogelijk in te spelen op de 
behoefte van het bedrijfsleven. Zowel gemeentelijk als regionaal dient gekeken te worden waar 
(aanpassing van) 
regelgeving meer en verantwoorde mogelijkheden kan scheppen voor ondernemingen. De gemeente 
kan daarbij gebruik maken van de aanwezige expertise binnen de Soester Zakenkring. 

 De vernieuwing van de Van Weedestraat onder leiding van de D66 wethouder is een voorbeeld 
van effectieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Inmiddels zijn nagenoeg alle 
winkelcentra in Soest op orde. Als het winkelcentrum Soest Zuid gaat renoveren, vindt D66 dat hier 
de openbare ruimte ook een opknapbeurt verdient. Detailhandel dient geconcentreerd te blijven 
in de bestaande winkelgebieden. Hierdoor wordt spreiding van het winkelend publiek voorkomen en 
kunnen de centra hun levendigheid behouden. Mede dankzij D66 is de zondagsopenstelling van 
winkels verruimd. Bij de evaluatie van deze regeling kan gekeken worden of de bakkers ook op 
zondag ’s morgens enkele uren open kunnen. 
 
Gemeentebelangen Groen Soest 
 

GGS is een partij die opkomt voor alle inwoners van Soest en Soesterberg. Een deel van die inwoners 
heeft (tijdelijk) behoefte aan extra steun van de gemeente. Voor mensen die buiten het 
arbeidsproces staan en daar wel aan deel kunnen nemen, geldt in eerste instantie dat activiteiten 
gericht moeten zijn op het vinden van werk. Wij vinden dat een reïntegratietraject zo spoedig 
mogelijk moet worden gemaakt en uitgevoerd vóór en mèt de werkloze inwoners. Dit heeft prioriteit 
en continue aandacht nodig. Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld moet volledig worden 
benut. Een steeds grotere groep inwoners komt onder de armoedegrens. Dat is een zorgelijke 
ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat een goede schuldhulpverlening door de gemeente in 
stand wordt gehouden. Binnen de wettelijke mogelijkheden willen wij ondersteuning van degene die 
zelf niet in staat is om voor zichzelf te zorgen. Wij vinden dat de grens voor sociale voorzieningen op 
het huidig niveau (110% van de bijstandsnorm) moet blijven. Ook wij vinden dat personen die een 
bijstandsuitkering (WWB) ontvangen – zo mogelijk - iets terug kunnen doen. Wij zijn geen 
voorstander van gedwongen tewerkstelling. Wij geloven in motivatie, stimulatie en eigen initiatief. 
Vacatures bij bedrijven die in de gemeente actief zijn moeten zoveel mogelijk worden opgevuld door 
inwoners die via een reïntegratietraject beschikbaar zijn gekomen. De gemeente moet het 
MVOprincipe (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) opnemen in het beleid en de processen 
van de gemeente. Zo kan het als voorbeeld dienen en ondernemers activeren en faciliteren om MVO 
op te nemen in hun eigen bedrijven. 
 
ChristenUnie-SGP 
 

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal 
faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere 
doelen te realiseren. 

 Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen 
om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons 
uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren 
naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze 
opdracht als rentmeesters van Gods schepping. Dat betekent dat we meer in duurzaamheid 
willen denken, dat we slimmer en zorgvuldiger moeten omgaan met de natuur. Dat we 
hergebruik willen aanmoedigen, dat we voorstander zijn van gedeeld eigenaarschap. Juist 
in deze tijd liggen er kansen om samen te werken en onze individualistische samenleving 
om te buigen naar een gezamenlijke zorg samenleving. 
Den Haag stimuleert ons om op de oude voet verder te gaan. Heel Nederland mag nu op 
zondag alle winkels open hebben, het kabinet raadt ons aan weer meer te gaan kopen. 
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Kleine zelfstandigen kunnen dat niet volhouden. Net als wij hebben ook zij elke week hun 
rustdag hard nodig. Voor ons is de zondag daarvoor de aangewezen dag. De ChristenUnie- 
SGP is dan ook tegen koopzondagen. Er zijn andere manieren om een gezonde economie te 
verkrijgen. 

 De ChristenUnie-SGP zet zich er daarom voor in voor meer ruimte, minder regels en meer 
kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). We willen graag dat 
de gemeente het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs stimuleert om meer samen te 
werken. Dit kan een positieve invloed hebben op werkgelegenheid op korte en middellange 
termijn. 

 Verder willen we ons richten op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid. 
Vooral het toerisme biedt in onze schitterende omgeving nog volop mogelijkheden. 
Als de zondag openstelling wordt geëvalueerd vindt de ChristenUnie-SGP de inbreng van de 
kleine winkeliers van groot belang bij de vraag of de zondag openstelling gehandhaafd moet 
blijven. 

 We zetten ons in om zorgvuldiger om te gaan met de middelen die we tot onze beschikking 
hebben: meer delen en meer duurzaam; meer uit de natuur en meer vanuit wij in plaats 
vanuit ik. 

 Door de crisis en daardoor talloze faillissementen staan er veel bedrijfspanden leeg. Bovendien 
groeit het aantal eenmansbedrijven en ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Deze 
groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijventerreinen, maar aan mogelijkheden om zich 
te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurtermijnen 
en dergelijke. Ook is er behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke 
faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten etc. 
Voor de groep ZZP-ers wil de ChristenUnie-SGP zich sterk maken door beleid te bepleiten 
dat op hun wensen inspeelt. Voor bedrijventerreinen vindt afstemming plaats met omliggende 
gemeenten. 
 
Lokaal Anders Soest 
 

 Beter en effectiever gebruik maken van de mogelijkheden om lokaal aan te besteden  

 Soester ondernemers en ZZP’ers inzetten bij de implementatie en uitvoering van zorgtaken ten 
gevolge van de decentralisatie  

 Stimuleren en versterken van netwerkcontacten tussen de lokale ondernemersorganisaties en 
onderwijs- en culturele instellingen 

 Initiatieven nemen om te komen tot een “Bedrijvengebouw” waar met name MKB en ZZP’ers in 
verbinding tot ontwikkeling komen. 

 Maatjesproject ondersteunen en inzetten bij de nieuwe gemeentelijke taken voor het vinden van 
werk.  

 Ondersteunen lokale thema’s uit SER energieakkoord zoals lokale energie coöperaties. 

 Medewerking verlenen aan bijvoorbeeld aan de ondernemersdagen, banenmarkten, Kunstroute 
en initiatieven om bezoekers van het Nationaal Militair Museum naar Soesterberg te trekken. 

 Door de centrale ligging is Soest uitermate geschikt voor de vestiging van bedrijven. LAS wil zich 
servicegericht inzetten bij het verstrekken van vergunningen om zodoende de bedrijfshuisvesting 
te stimuleren. 

Democraten Soest Natuurlijk 
 

Een gezonde economie is een van de pijlers van een gemeente. Het levert werkgelegenheid op, 
inkomsten, nieuwe inzichten en uitdagingen. DSN kiest voor Duurzaam en Milieu-vriendelijk. Voor 
schone bedrijven, die aandacht hebben voor hun omgeving, lokaal wortelen en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
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 Winkelcentrum Soest-Zuid aanpassen aan de eisen van deze tijd en de ondernemers daarbij 
faciliteren, zoals ook gebeurd is met de ondernemers op de Van Weedestraat. 

 Kleinschalige winkelcentra in de wijken moeten blijven: ze bevorderen de samenhang in de 
wijken en verminderen de verkeersdruk.  

 Bevorderen van multifunctioneel gebruik van allerlei accommodaties door bedrijven  

 DSN is van mening dat bedrijfsleven en gemeente meer moeten samenwerken om de lokale 
arbeidsmarkt weer op gang te krijgen. Iedereen die wíl werken, moet ook kúnnen werken. 


