Bij het debat over de voorjaarsnota, waarbij de uitgangspunten voor de begroting
van 2013 worden vastgesteld, is het de gewoonte om een soort algemene
beschouwingen te doen. Hierbij de eerste termijns bijdrage van de SP in de Zeister
raad.
In 2012 zijn we als gemeente Zeist gestart met de Brede Sociale Visie. Iedereen is
het daarbij eens dat het goed is als alle mensen kunnen “meedoen” met Zeist. Nog
mooier, ook voor mensen zelf, is dat je een steentje kan bijdragen aan Zeist. Dat
geeft mensen zelfvertrouwen, dat maakt ze trots.
De brede sociale visie heeft uiteraard ook als achtergrond dat er meer decentralisatie
komt van sociale zaken: jeugdzorg, de omschakeling AWBZ naar WMO. Beslissingen,
die dichterbij de burger kunnen worden gemaakt. Waarbij maatwerk een belangrijke
plaats kan innemen. Maar waar ook forse bezuinigingen tegenover staan. Niet alleen
omdat het bij de gemeente efficienter kan dan bij het rijk (waarom hebben we daar
niet eerder aan gedacht). Maar ook omdat we, met de banken en Europa voorop,
leefden in de bubble van steeds meer en steeds groter en dan kwam alles goed.
Goed fout. En dat is dus de noodzaak tot bezuinigen bij de gemeente. De financiële
crisis hebben we volledig te danken aan de bankiers, die grote risico's hebben
gelopen en aan politici, die dit gedrag alle ruimte hebben gegeven. De eurocrisis van
vandaag is het gevolg van een roekeloze politiek. Maar het is niet de veroorzaker, de
financiële sector, die hiervoor opdraait. Neen, het zijn bijvoorbeeld de inwoners van
Zeist die de klappen krijgen. Daaraan is geen burgerparticipatie van pas gekomen.
En dat maakt het streven van de gemeente om iedereen mee te laten tellen wel zeer
moeilijk.
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En hart van de heuvelrug heeft niets meer te maken met schaken op de heuvelrug,
maar is meer een horrorfilm. Het Rood wil niet lukken, we moeten tornen aan de
woningdifferentiatie . Maar clusterovereenkomst1, het groen van Dennendal met de
80 miljoen euro bijdrage van het rijk, is nog steeds niet uitgevoerd. Herorientatie
dan maar? College, als klein voorbeeld daarin: zou het niet mogelijk zijn om een van
die prachtige instituten, die bijdragen aan zorg en participatie, namelijk de prinses
Maxima manege, van dienst te zijn. Zij zijn een grote familie voor alle vrijwilligers en
zij vragen alleen om een lapje gras in de buurt, zodat de paarden kunnen grazen.
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Dat is lastig. Mensen zien beloftes gebroken, niet alleen van de gemeente. De
toekomstige Hof v Zeist bewoners hebben nog geen zekerheid wanneer ze terug
kunnen. Kerckebosch loopt nog niet zo snel. Goed is het wel dat de gemeente hier
probeert een rol in te spelen. Keuzes maken, door vooral in te zetten op die lopende
projecten en al vroeg de bewoners te informeren welke wijzigingen er in de plannen
zijn. Wees eerlijk daarin. Die keuze en voortgang is wel ernstig afwezig bij het
tunneltje Den Dolder, het licht aan het eind van deze tunnel is echt nog niet in zicht.
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Het kunduz akkoord, de nieuwste oplossing van Den Haag, wordt door Emile Roemer
al direct het kattenbakakkoord genoemd. Op 12 september ligt het onder de
kattenbakkorrels. Maar de 5 partijen, die het akkoord gesmeed hebben, hebben ook
direct hun vingers blijkbaar gebrand aan het nog hete staal. Want allemaal hebben
ze NU al duidelijk gemaakt dat die Kunduz afspraken niet meer geldig zijn na 12
september. Dit is dus het gewoon op een akkoordje gooien. En dan moeten we
wederom ons best doen de politiek het vertrouwen te geven naar de burgers toe.
Ook de burgers van Zeist.
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Met het Utrechts Landschap is daarover een pat-stelling. Kan het college
hierin, samen met provincie, niet bemiddelen tussen manege en Utrechts
Landschap (nieuwe rentmeesters, nieuwe kansen?)? Met ook dit soort
zaken, met een menselijke maat, kan participatie worden bevorderd.
De gemeente moet ook anderen aan hun beloftes houden. Zoals het oude
BVG gebouw. Half gesloopt en dus niet echt het visitekaartje van Zeist.
Welke maatregelen gaat het college nemen om dit wel tot een, voor de
omwonenden, acceptabele situatie te maken?
In de voorjaarsnota wil de gemeente af van de 0-lijn. “We hebben het al
even volgehouden, maar nu kan het niet meer” is de klaagzang van het
gemeentebestuur. Wim daarentegen zit al veel langer op de 0-lijn, nadat
de gemeente hem overdeed naar een privaat bedrijf, hij ziek werd en
daarna ontslagen. De gemeente had zelfs voor Wim gezorgd dat zijn
sociale rechten mee gingen. Wist de gemeente veel dat één maand na de
overname de sociale wet werd veranderd en Wim zijn afspraken over de
sociale zekerheden niets meer waard waren. Jammer, ja. Maar ook
jammer voor de gemeente, want die heeft wel de portemonee getrokken
in die tijd en Eneco is daar de lachende derde. En vertel me niet dat
niemand toen die wetswijziging niet kende. Zulke fouten mogen we niet
maken. Zo verdwijnt het vertrouwen van de burger in de gemeente.
Een integraliteit in deze voorjaarsnota is weer zo lastig. Want er is teveel
onzeker vanuit Den Haag. En dus zullen we in de loop van dit jaar steeds
bijstellingen krijgen. Reprise van de voorjaarnota, een soort deel2
enzovoort. Misschien wel een Echternach processie de trap op en de trap
af, maar onbekend zijn de aantallen treden.
In de VJN een algemene taakstelling van 10% bezuinigen op kleine
subsidies. Dat is te makkelijk. En moet wel botsen met onze participatie
bedoeling. Want hoe denk je de burgers te motiveren om mee te doen, als
de (sport-) vereniging veel duurder wordt omdat de huisvestingkosten fiks
omhoog gaan en er geen subsidie is?. Minder subsidie=minder
vereniging=minder participatie. Hoe kijkt het college hier tegenaan?
We zien door de crisis grote problemen met schulden. Schuldhulpverlening
krijgt er mankracht bij, maar ook belangrijk is dat er goede info komt. De
voedselbank draagt daar al haar steentje aan bij. Preventief zou het goed
zijn om maatschappelijke organisaties en deskundigen ook mee te laten
doen aan voorlichting. Hoe zou het college samenwerking zien tussen RSD
en de scholen, om jongeren meer bewust te maken van budget en
financiën?
De sociale visie van Zeist heeft een goed streven om mensen niet alles
zomaar uit handen te nemen en als gemeente te vertellen wat goed voor
ze is. Maar vooral zullen we altijd uit moeten gaan van de kans op goede
zorg voor de mensen. De zorg die wij met zijn allen willen geven. En dan
moeten we niet in de valkuil van de Krakelingweg stappen: allemaal
mooie, beheersbare drempels maar net ééntje is een tikje hoger. Je ziet
het niet maar voelt het wel. Zo'n drempel, nu nog wat onzichtbaar maar
de mensen komen er achter, werpt het college op in de participatie. Door
toe te laten dat het BRU de bushaltes in de buurten sloopt. Naast
geldverspilling (dure nieuwe bushalte mag weg) ook heel moeilijk voor de
bewoners in die buurten. Geeft dit de burgers dan weer dat vertrouwen in
de gemeente, best college? Zal dit de burgers aanzetten om voor elkaar te
gaan zorgen, als ze zien de de gemeente hen bewust in de steek laat?
Pieter Wout Duquesnoy
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SP Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

