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H et Zeister SP 
bestuur had de 
leden uitgeno-

digd voor een Algeme-
ne Leden Vergadering 
op 19 februari j.l. Deze 
keer niet om mee te 
vergaderen met het be-
stuur, een aantal beslis-
singen zijn namelijk al 
intern genomen. Aan de 
leden hebben wij die 
avond uitleg gedaan. 
Jan Voogdt is sinds die 
dag onze (interim) 
voorzitter, degene met 
het politieke gezag. 
Ook zal hij binnenkort 
fractievoorzitter zijn 
omdat Jeannette bin-
nenkort afscheid neemt 
van haar raadswerk. Zij 
is zeer dringend nodig 
op het ROC te Amster-
dam, waar zij les geeft. 
En die extra taken nog 
te combineren met het 
SP raadswerk wordt 
veel te veel. Maar er is 
uiteraard geen actief lid 
aan haar verloren.  
Leontien trekt zich van-
wege werkdruk en per-
soonlijke omstandighe-
den terug uit het bestuur 
en Jola draagt haar 
voorzitterstaak over aan 
Jan. Jola zal zich bin-
nen het bestuur nu 
vooral gaan richten op 
de ledenaanwas en de 
omzetting daarvan van 
"kwantiteit naar kwali-
teit", een van onze be-

langrijkste speerpunten 
de komende tijd. 
Het bestuur heeft voor 
deze praktische oplos-
sing gekozen. En ver-
der...? 
Nou, zoals Ad zei: "De 
SP is een actieve partij, 
en door daaraan deel te 
nemen kom je dicht te-
gen het vuur maar DAT 
maakt het nou juist zo 
leuk en interessant". De 
SP moet in de raad op-
komen voor haar eigen 
doelen en de vragen 
stellen die door de be-
woners worden opge-
worpen.  
Maar daarvoor hebben 
wij jullie hulp nodig. 
Jullie zijn onze ogen en 
oren in Zeist, jullie zijn 
veel beter in je eigen 
buurt bekend dan de be-
stuursleden. Zonder jul-
lie geen actieve fractie, 
zonder jullie geen actie. 
Waar wij bijvoorbeeld 
aan denken, en waar wij 
ontzettend behoefte aan 
hebben, zijn kleine 
groepjes mensen (of he-
le grote groepen, ui-
teraard) die zich met 
een bepaald aspect be-
zig houden. Een werk-
groep, bijvoorbeeld 
over de zorg in Zeist, 
het onderwijs, het soci-
aal beleid, de bijstand 
of het millieu. Help ons 
met jouw kennis, en-
thousiasme en inzet zo-

dat wij ons werk ook 
actief kunnen doen.  
Wil je ons meehelpen 
en wil je zelf een werk-
groep opstarten bel of 
mail even met ons. 
 
Namens het Zeister SP 
bestuur  
Pieter Wout Duquesnoy 
 
Partijgenoten ! 
 
Zo, even een berichtje 
van de campagneleider. 
Zaterdag 22 februari 
ben ik naar het partij-
kantoor in Utrecht ge-
weest en heb voor onze 
afdeling weer eens 
51000 ! folders gehaald. 
Driebergen/Doorn zijn 
meteen zaterdag al van 
hun pakket voorzien, en 
voor Veenendaal heb-
ben we dinsdag wat ge-
regeld. 
In Zeist werden de fol-
ders door mij uitgezet 
of bij mij afgehaald, en 
onze partij genoten zijn 
weer langs de brieven 
bussen gegaan. Zater-
dag 8 maart stonden er 
een aantal SP-ers op 
Belcour in hartje Zeist. 
Ook is de vliegende bri-
gade langs de overige 
winkelcentra in Zeist 
geweest om folders uit 
te delen.  
We mogen hartstikke 
blij zijn met zo’n grote 
ploeg folderaars want 

op deze manier kunnen 
we toch in de afdeling,
die toch bijna de hele 
zuid-oosthoek van onze 
provincie beslaat, de 
bevolking van de Heu-
velrug laten weten dat 
we ook in de Provincia-
le Staten actief zijn ! 
Wat de SP betreft, heb-
ben we een goede lijst 
en laten we hopen dat 
we weer winst geboekt 
hebben bij deze verkie-
zingen.  
 
(Deze Tribune wordt gestencild 
vlak voor de verkiezingen). 
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P iet de Ruiter 
tijdens alge-
mene leden-

vergadering van 19 
februari 2003 
 
Piet keek tegen een 
niet tot de nok toe 
gevulde Noorder-
punt aan en herin-
nerde de aanwezige 
heel oudgedienden 
aan de vroegere on-
gevallenwet. Wat er 
in de loop van de ja-
ren van die wet is 
geworden tot in de 
goede jaren zeven-
tig/tachtig. Welke 
afbraak daarna heeft 
plaatsgevonden en 
wat er mogelijk 
staat te gebeuren. 
Komen we zo’n 
beetje weer terug bij 
af met de laatste 
hervormingen en de 
plannen van het toe-
komstig kabinet? 
 
Wat nu te denken 
van de reïntegratie. 
Verplicht in de parti-
culiere sector onder-
gebracht. Resultaat 
telt, maar je haalt al 
“resultaat” door een 
projectvoorstel of 
een reïntegratieplan 
op te stellen voor 
een cliënt. Elk stapje 
in het proces kan 
gedeclareerd wor-
den. Meermaals 
hoor je dat het 
m e e s t e 
“reïntegratiewerk” 
door de mensen zelf 
is opgeknapt. Dus 
wat heb je dan aan 

zo’n bedrijf? 
 
De WAO, ook daar 
wordt driftig aan ge-
sleuteld. Het nieuw-
ste proefballonnetje 
(dacht je nu echt dat 
je daar, zonder 
Heinsbroek, nu ein-
delijk van af was?) 
houdt zich bezig met 
Risque Professionel 
bij gedeeltelijk ar-
beidsongeschikten. 
In tegenstelling tot 
de huidige solidari-
teit binnen de WAO 
terug naar “echte” 
arbeidsongeschikt-
heid en “eigen 
schuld dikke bult”. 
En dan te bedenken 
dat 1 op de 9 men-
sen dit kan overko-
men. Bondgenoten, 
als enige grote on-
derdeel van FNV, 
was tegen de SER-
WAO plannen. Dus 
als SP-ers: blijf die 
club pushen om so-
ciale zekerheid te 
maken. 
 
SP oplossingen voor 
de mensen in de 
WAO. Start aller-
eerst eens met een 
goede preventie. 
Met het voorkomen 
van arbeidsonge-
schiktheid verlaag je 
uiteraard de in-
stroom. Zet daar-
naast een resultaat 
gerichte, sociale re-
integratie op. Ver-
plicht bedrijven om 
minstens 5% WAO-
ers aan te nemen. 

Kan een bedrijf hier 
niet aan voldoen, 
dan is dit bedrijf so-
lidair met een ander 
en draagt daar mee 
aan de lasten. 
 
Een ander belangrijk 
punt in de sociale 
zekerheid is het ar-
moedebeleid. Dit is 
een punt dat zeker 
door de SP, ook lo-
kaal, hoog moet 
worden geplaatst op 
de agenda. De Ne-
derlanders staan op 
dit moment voor 
ruim 6 miljard in het 
rood op hun bankre-
kening, en dan wor-
den niet eens hypo-
theken e.d. meege-
nomen. Oorzaken 
als invoering Euro, 
belachelijke verho-
ging nominale pre-
mie. De SP heeft 
zich altijd al hard 
gemaakt hulp te bie-
den aan mensen die 
hierdoor in proble-
men komen. Met het 
slechte economische 
tij is er nu voor de 
SP geen reden dat 
op een lager pitje te 
zetten. De SP staat 
voor een echt socia-
le zekerheid. 
 
In de beknopte tijd, 
die Piet gegund was, 
werd ook nog een 
discussie aange-
zwengeld. Was jij er 
niet bij? Tot de vol-
gende keer, dan. 
 
Pieter Wout 
 
 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 

De hulpdienst is een vraag-
baak voor mensen die pro-
blemen hebben met uitkerin-
gen, regelingen en procedu-
res. Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten hebben 
met bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

De sociale zekerheid 
Discussie met Piet de Ruiter 

Jeannette, 
 
Omdat je niet tegen 
onrecht kunt. 
Hart hebt voor de 
Zeister SP. 
Ook een liefhebber 
van boten bent . 
Daarom driemaal is 
scheepsrecht. 
 
Bedankt, 
        Hoe je in korte 
tijd een     fractie as-
sistent hebt ingewerkt. 
 
Bedankt, 
        Voor je vertrou-
wen om mij in de raad 
te durven hebben. 
 
Bedankt, 
        Voor de steun 
die je Jan en mij nog 
zal blijven verlenen. 
 
                       
        Pieter Wout 

Tribune Zeist op 
internet 
 
Heeft u een inlegvel ge-
mist, of bent u het kwijt?  
Vanaf nu kunt u het nog 
eens nazien op de internet 
site van de afdeling Zeist: 
 

www.zeist.sp 


