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SOCIALE WERKPLAATS BIGA BLIJFT 

VOOR ZEIST 
06-07-2016•In de raadsvergadering van 5 juli heeft de raad gekozen voor behoud van de Sociale 

Werkplaats voor Zeist en vier omliggende gemeentes. En dat is een goede zet. Door de aandelen te 

verdelen over de vijf gemeentes blijven we ook als gemeente verantwoordelijk voor de mensen met 

een WSW-indicatie. 

De SP zet bij dit besluit wel een kritische kanttekening. Pieter Wout Duquesnoy: "Hoe houdt de raad 

grip op de BIGA in de nieuwe structuur. Door alleen de gemeente als aandeelhouder is dit wat ons 

betreft niet voldoende. Maar een onafhankelijke raad van commissarissen, zoals UH kiest, is wel 

aardig, maar ook daar zit de raad weer niet bij". De beste manier zal zijn om ogen en oren goed open 

te houden. 

Door de participatiewet zullen er geen nieuwe WSW-geïndiceerden bijkomen, hun aantal binnen de 

BIGA zal langzaam afnemen. Maar de BIGA gaat er alles aan doen om te blijven zorgen voor zinvolle 

arbeid, zo zegt de  directie. 

Door instroom van mensen uit de bijstand kan het aantal werkenden gelijk blijven. WSW-ers binnen de 

BIGA waarschuwen de SP wel dat men niet moet afzakken naar alleen dagbesteding met arbeid, 

daarvoor is een groot deel van de WSW-ers bij de BIGA te kien. Met steeds meer dagbesteding zullen 

vele mensen niet meer met plezier naar hun werk gaan bij de BIGA, dat moet echt voorkomen worden. 

De BIGA krijgt van de gemeenteraad de taak mee om te zorgen dat naar zinvolle banen wordt 

toegeleid, speciaal gericht op wat de mensen aankunnen. 

Geen verdringen van normale banen dus, zegt de SP. 

AFVAL OPHALEN GAAT VERANDEREN IN ZEIST 

04-07-2016•Het doel van de verandering in het ophalen van het afval 

is om een nog betere afvalscheiding voor elkaar te krijgen. De vorm 

die Zeist kiest is om, naast papierafval en glas, het plastic, metaal 

(blik) en de melkpakken in te zamelen met een speciale 

afvalcontainer per huishouden. Om plastic, melk (en andere drink)-

pakken en het blik in een aparte kliko te scheiden, hoeft de burger 

daar niet meer mee te slepen. 

Om te zorgen dat de hoeveelheid restafval kleiner wordt is dat een 

eerste stap. De tweede stap is om het restafval in buurtcontainers te 

laten afvoeren, waarbij je dus maximaal 150 meter moet lopen. De SP 

denkt dat deze manier kan bijdragen tot betere scheiding en is van 

mening dat dit beter is dan zwaar beboeten en/of diftar inzameling 

(waarbij voor elke gram restafval betaald moet worden). In zoverre is 

de SP het dus eens met het voorstel van burgemeester en wethouders. 
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AANSLUITEND 
  
Op 21 juni vond in de gemeenteraad van Zeist het debat plaats over de kadernota. De kadernota is de visie, welke 
dan de begroting van 2017 gaat worden. Echter, deze kadernota had helemaal geen visie, het college weet  niets 
inspirerends er van te maken. De fractievoorzitter van de  SP-Zeist had dan ook kritiek op deze nota en dit college. 
 
Pieter Wout zei die avond over wonen en huren het volgende: 
 
” Maar bij diezelfde woonvisie was het coalitiebeleid erop gericht NIET meer sociale woningen te bouwen. Neen, met 
een rekentruukje probeerde men zelfs nog te vertellen dat we in Zeist een overmaat aan goedkope woningen hebben. 
In de kadernota zie ik deze urgentie alweer niet terug. Jarenlang rijks- en gemeentebeleid om sociale huur te slopen en 
te verkopen zijn de oorzaak voor een tekort.” 
 

En sluit dat nou eigenlijk niet naadloos aan wat Farshad Bashir over de verhuurdersheffing zei? 
 

De verhuurderheffing is funest voor de sociale huursector. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door 
Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Woonbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes. SP-
Kamerlid Farshad Bashir concludeert dat de belasting op sociale huurwoningen ten koste gaat van de huurders: ‘De 
huidige en de toekomstige huurders betalen een hoge prijs voor de verhuurderheffing. De huidige in de portemonnee, 
de toekomstige ook nog door de lange wachtlijsten. Deze oneerlijke belasting moet zo snel mogelijk van tafel.’ 
 
Bashir: ‘De verhuurderheffing is een domme korte termijn maatregel, bedacht om de staatskas te vullen. Maar de 
staatskas loopt juist leeg omdat meer mensen huurtoeslag moeten aanvragen door de stijgende huren. Daarnaast 
blijven investeringen achter. Er is nu al sprake van woningnood op diverse plekken in het land. Op de lange termijn 
zullen de gevolgen van uitblijvende investeringen rampzalig zijn en voor nog langere wachtlijsten zorgen.’ 

NATIONAAL ZORGFONDS 
Solidariteit in de Zorg is na 10 jaar marktwerking zeer noodzakelijk, gezien alle uitwassen bij de particuliere zorgverzekeraars. 
Hierbij van onze Zeister dichter en ervaringsdeskundige, Gerrit van de Berkt, die een oproep doet voor het nationaal zorgfonds, 
uiteraard in de vorm van een gedicht. 
 

Eén nationaal fonds voor de zorg, 
Moet haalbaar zijn, 

Met de overheid als borg, 
Want het huidige stelsel is niet zo fijn! 

Moet haalbaar zijn, 
Voor de gewone man, 

Want het huidige stelsel is niet zo fijn, 
Omdat bijna niemand de eigenrisico betalen kan! 

Voor de gewone man, 
Weg met die verzekeringen, 

Omdat bijna niemand de eigenrisico betalen kan! 
Die moderne verzekeringen zijn er voor de hogere kringen! 

Weg met die verzekeringen, 
Eén nationaal fonds voor de zorg! 

Die moderne verzekeringen zijn er voor de hogere kringen, 
Met de overheid als borg!! 


