
Voorzitter, raadsleden, toehoorders

Afgelopen weekend heb ik, met de zware algemene beschouwingen in het vooruitzicht, van een aantal dagen cultuur 
genoten. In mijn Brabantse land bij het Best Kept Secret festival in de Beekse Bergen, weg van de turmoil van Zeist. 
De show van de shoegazers van Ride opende met “leave them all behind”. Zou dat een thema kunnen zijn voor deze 
algemene beschouwingen? Achterlaten? Ja. Het is in ieder geval beter dan psychocandy van de Jesus and Mary Chain...

Leave them all behind. Zeist, in de provincie Utrecht, laat steeds alle andere gemeentes achter zich. Wij staan er nog 
steeds, in vergelijk, financieel behoorlijk goed voor. Dat maakt het dus voor ons makkelijker om voor onze inwoners te 
zorgen, zodat we de gemeente zowel financieel als sociaal goed kunnen achter laten. Maar dan moeten we wel de juiste 
aandacht geven, wie gaan we helpen. Zorgen we voor betaalbare huur of mag de huur wel verhoogd maar gaat de OZB 
naar benee.

Ride begint hun song met “wheels turning around, into alien grounds”. Zouden zij toen al gevoeld hebben wat de 
decentralisaties en transformaties opleveren? De jeugdzorg, de ouderenzorg, de WMO-zorg, dit moet blijven draaien. De 
decentralisaties zijn geland bij de gemeentes, het is ook voor Zeist deels onbekend terrein, zeker als er zo zwaar op 
bezuinigd is.

Grotere gemeentes als Almere hebben al geldgebrek en dus moeite om de gespecialiseerde jeugdzorg goed uit te 
voeren. Ook Zeist heeft een aantal belangrijke jeugdinstellingen. De SP heeft dan ook de vraag gesteld of we van het 
provinciaal belastinggeld een lectoraat moeten betalen of dat we het daadwerkelijk inzetten voor knelpunten en echte 
jeugdzorg. Leave de kinderen all behind, dat kan toch niet? In de kadernota wordt al gesproken over jeugdzorg-
arangementen opnieuw beoordelen. Wethouder, pak die reikende (en rijke) hand van de provincie!

Maatwerk in de zorg bij de WMO, daar is goede aanpak aan het loket bij de eerste hulpvraag een vereiste. We zijn er nog
niet, het kan nog beter. Bij de SP-hulpdienst zijn al meerdere mensen gekomen, die op hun zorgvraag een bot Neen 
hadden gekregen. En zich dan ook afvroegen “is het echt zo gek wat ik vraag”. Gelukkig zetten deze mensen door en dan
blijkt die nee toch een ja te worden. 
We moeten aan het loket denken in termen van “we gaan het met u bekijken”. We do not leave you all behind, dus.

Leave it all behind? Neen, dat willen we niet ten koste van het milieu. Om zoveel mogelijk hergebruik te maken van ons 
afval, dat is dus een goed streven. Maar alsjeblief, maak dat dan ook aan iedereen klip en klaar duidelijk. Zorg dat de 
inwoners van Zeist dit snappen. Zodat ze het ook echt zelf kunnen oppakken. Het recycle/afval-plan gaf ontzettend veel 
rumoer, nu moet het weer aangepast. Hoe zal dat dan neerdalen? 

Het rijk is ook niet de duidelijkste partner hierbij, ze laat het over aan de industrie. Statiegeld op de PET-fles, gedragen 
door iedereen behalve die producenten. Maar hoeveel onrust is er niet jaren geweest vanwege die vervuilerslobby? Het 
lijkt nu goed te komen, misschien zelfs nog beter met statiegeld op blikjes. Laat niet alles achter op straat, dat is een goed
streven. Maar bedenk ook dat er al vele particuliere initiatieven zijn, zorg dat je die niet frustreert.

Gaan we eindelijk met duurzaamheid voorop lopen. Nou, dat schiet niet zo hard op. Mijn woningbouwcorporatie had nog 
niet veel zin in zonnepanelen via de provinciale subsidie. Daarnaast heeft de SP, samen met de bewoners, onderzoek 
gedaan op de Ter Braaklaan / Vestdijklaan. Slechte staat van onderhoud en isolatie is daar een groot probleem. Ook daar
kan echt wat gebeuren. Omdat de sociale woningen de verkoop in moeten, gebeurd er niets. 

We moeten als gemeente dus stevig gaan inzetten op de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Anders 
laten we mensen achter in verwaarloosde huizen of er is niet eens meer iets betaalbaars. Wat wordt de inzet van de 
prestatieafspraken, houden we voldoende sociale huur in Zeist? Mogen de huurders dan ook verwachten niet achter 
gelaten te worden als we Zeist duurzamer maken? 

Voorzitter, het verbaasd nog steeds vele mensen maar er is echt genoeg voor iedereen. Maar de verdeling moet beter. 
Neen, dat kunnen wij niet op alle nivo's regelen, maar we zullen wel voorbeelden moeten stellen. Daarbij kan ons lokale 
armoedebeleid, de minimavoorzieningen echt beter. Ook door bijvoorbeeld een geleidelijke inkomens-grens aan te 
houden waarbij mensen gebruik kunnen maken van de diverse lokale voorzieningen. We wijken hier toch af, ongunstig, 
ten opzichte van buurgemeentes. Leave them all behind, wilt u dat roepen naar al die mensen in Zeist, die weinig te 
besteden hebben?  

Voor cultuur kijken we nog steeds als eerste naar de bibliotheek. Laagdrempelig, voor iedereen. Ook onze muziekschool 
en het kunstenhuis vervullen een belangrijke rol en die mogelijkheid moeten we hen blijven geven. En nu is het ons Slot, 
waarvoor we weer nieuwe plannen maken. Een organisatie, die daarbij kan helpen is nog steeds Cultuur Zeist met de 
vele vrijwilligers. Voor alle burgers, laagdrempelig. Er is al zeker voldoende materiaal in Zeist. 
Graag wil ik nog wel iets aanraden voor u allen:

O ja, en het BRU. Leave them as soon as possible behind..

Pieter Wout Duquesnoy, fractievoorzitter SP-Zeist


