
T
R
I
B
U
N
E
 Z

E
I
S
T
 

R
e
d
a
c
tie

: L
n
. v

. H
e
n
e
g
o
u
w

e
n
 6

0
  

3
7
0
3
 T

E
 Z

e
is
t 

E
-m

a
il: b

e
n
w

ie
g
e
r
s
@

to
m

a
a
tn

e
t.n

l     
B
a
n
k
r
e
k
e
n
in

g
 n

r
: 1

3
9
4
6
6
9
5
9
 S

P
 a

fd
. Z

e
is
t 

J
a
a
r
g
a
n
g
 1

6
 

N
u
m

m
e
r
 9

 

S
e
p
t. 2

0
1
2
 

 

Ook hier in Zeist werken we snoeihard 
mee aan de verkiezingsoverwinning van 
Emile Roemer. Een leuk initiatief kwam er 
van de nieuwe politieke redactie van 
Slotstad RTV. Zij organiseerde voor de 
radio een debat van de lokale politieke 
coryfeeën. Het motto voor dat debat was 
een dichtregel van Kouwenaar: "Maak 
daarvan een foto vóórdat men het licht 
mist en het zwart wordt”. Het was de 
bedoeling dat elke fractievoorzitter (of 
ander raadslid) een artikel schreef, 
gebasseerd op die dichtregel. Voor de SP 
bijdrage heb ik het volgende referaat 
voorgelezen: 
 
"Stemmen op 12 september is stemmen 
op het rijksnivo, over rijksbeleid dat in 
Den Haag wordt gemaakt. Is het Slotstad 
zwart voor de ogen geworden om dan de 
plaatselijke politici hier bij de microfoon 
te plaatsen? Neen, ook Slotstad heeft 
door dat vooral ook deze lokale politici 
veel te maken hebben (en nog meer gaan 
krijgen) met dat Haagse beleid. 
Decentralisatie noemt met daar deze 
Haagse Hopjes. Maar pas op, ze zijn een 
stuk minder zoet dan de echte lekkernij. 
Het betreft hier zaken als de Jeugdzorg, 
het arbeids- en inkomensbeleid, het 
zorgbeleid. Zaken die mensen direct aan 
gaan. Dus heel logisch om daarvan de 
uitvoering dichtbij die mensen te 
plaatsen, op gemeentelijk nivo. Maar al 
deze decentralisaties zijn daarbij ook nog 
eens een grote bezuiniging. In Den Haag 
denkt men dat de gemeentes het wel met 
minder geld kunnen, want zij kunnen het 
vast efficiënter dan Den Haag. Daardoor 
zijn dit zure haagse hopjes geworden. 
 
Zelfredzaamheid, dat is het toverwoord 
dat de gemeentes gaan gebruiken om al 
die sociale regelingen te kunnen gaan 
toepassen met veel minder geld. Alles 
wat je zelf kan, dat hoeft de gemeente 
niet te doen. Alles wat je in je omgeving 
van iemand, familie, buren, kennissen, 
vrijwilligers etc, gedaan weet te krijgen, 
dat hoeft de gemeente niet te doen. 
Zodat de gemeente alleen het uiterst 
noodzakelijke, het vangnet, hoeft te 

verzorgen. 
 
Ja, inderdaad, toen werd het zwart voor 
je ogen. Het plaatje krijg je niet goed 
meer zichtbaar. Je tast dan in het duister. 
Want wie zijn dan die mensen, die dit 
vangnet nodig hebben? Of, nog eerder 
misschien: welk vangnet gaan we maken, 
gebruiken, nieuw ontwikkelen? Nu het 
nog licht is, moet je die foto maken. Nu 
kun je nog je sluitertijd aanpassen, het 
diafragma wijzigen om te zorgen dat je 
een scherpe foto kunt maken. Een foto 
waar alles op staat. 
 
Want hebben we al door welk vangnet we 
gaan gebruiken? 
Ligt dat bij de Sociale Dienst, voor als je 
je werk kwijt bent en geen nieuwe baan 
kan vinden. Zonder baan geen geld en 
dus ben je aangewezen op de uitkering. 
Maar ook heb je kansen, dat je vaste 
lasten je portemonee leeg zuigen in rap 
tempo en je de hier eerder genoemde 
schuldhulpverlening nodig hebt. Of dat je 
zelf op een gegeven moment 
onvoldoende geld hebt om fatsoenlijk te 
kunnen eten. 
Dan is er de voedselbank. De 
voedselbank, dat heb ik altijd als het 
uiterste vangnet gezien. Maar dit vangnet 
is geen vangnet van de gemeente! Dit 
staat daar los van! Gaan we dan straks, 
als we als gemeente ons vooral gaan 
richten op de vangnet-taak, de 
voedselbank tot een gemeentelijke 
instelling maken? Of bedenken we een 
vangnet dat al eerder de val breekt van 
hen die neerstorten door de 
bezuinigingen en de crisis? 
 
Wie moeten we gaan opvangen? 
In alle discussie is het nog steeds 
duidelijk dat de gemeente Zeist, en ook 
heel veel andere gemeentes, lang niet 
een idee hebben wie er allemaal in dat 
vangnet terecht kunnen komen. En als je 
je vangnet niet op de juiste plaats hebt 
opgesteld, dan kun je niet vangen.  
 
Je moet inderdaad een foto maken als er 
nog voldoende licht is. Je kan dus dit niet 
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zomaar zo snel aanpassen, eerst 
moet je zicht hebben op wie en wat 
en ook het hoe. In ambtelijke taal 
een nulmeting. Hoe is het nu en 
dan kun je zien hoe het met ander 
beleid straks gaat. 
 
Bezuinigen op al die sociale zaken, 
zoals de plannen van het huidige 
kabinet en vele zittende partijen 
nog zijn, met de gewenste 
sneltreinvaart levert een gevaar op. 
Dan zijn de gemeentes, waaronder 
Zeist, gegarandeerd te laat met het 
maken van de foto. En hebben geen 
geld om bij te lichten. Als het dan 
zwart is, zie je de mensen niet 
meer vallen. En als je je oren dicht 
doet dan hoor je de mensen ook 
niet vallen. Neen, je moet zorgen 
dat je nu je analyse hebt en dat 
ook iedereen het vertrouwen heeft 
dat je het helemaal aankan. En je 
moet bereid zijn een tandje bij te 
zetten, als het eruit zou zien dat 
het niet in je ideale lijn loopt. 
 
Maar dat kan alleen met de SP. De 
huidige partijen en hun beleid, zij 
gaan op hoge snelheid door. Onder 
het motto van zelfredzaamheid en 
decentralisatie wordt het licht 
uitgedaan met te grote snelheid en 
zonder een goed vangnet voor de 
gemeentes. Dan is het al snel 
zwart." 
 

In diezelfde radio uitzending 
moesten, na het voorlezen van de 
referaten, de raadsleden in paren 
debateren over een stelling. Er 
waren een flink aantal stellingen 
bij, waarbij er veel overeen-
stemming was tussen de debaters. 
Maar toen SP en VVD tegenover 
elkaar stonden over de 3%-grens 
van europa, toen werd het wel 
vuurwerk. Het kapot bezuinigen van 
de economie en alle vertrouwen 
van mensen breken in ons land en 
in de politie, dat is het streven van 
de VVD. De SP kiest met een 
hogere koopkracht ervoor dat onze 
eigen burgers vertrouwen blijven 
houden in ons land, de politiek en 
de economie. We zullen dus ook de 
bedrijven niet de rug toekeren en 
op die manier kunnen we naar een 
gezonde (zowel op zorg als 
economie en duurzaamheid) 

Nederlandse samenleving op weg 
gaan. Daarbij hoort zeker een 
ingreep in de villasubsidie. 
Hypotheekrentea f t rek  vanaf 
350.000 euro moet worden beperkt 
en uiteindelijk worden afgebouwd. 
Vooral rijke mensen vangen heel 
veel subsidiegeld op deze manier, 
die ze niet nodig hebben. Je zou ze 
d u s  g e w o o n  o r d i n a i r e 
handophouders kunnen noemen. 
De VVD begon echter het eerste 
m e t  m e n s e n  o r d i n a i r e 
handophouders te noemen, 
namelijk de mensen met een 
bi jstanduitkering of andere 
werkloosheidsuitkering. Het pleidooi 
van de VVD was dan ook dat deze 
handophouders maar op de SP 
moesten stemmen, de andere 
mensen moesten dan wel VVD 
stemmen. Ik heb de VVD hierop 
een antwoord gegeven, dat ik bijna 
blij ben met zijn advies. Die 
h a n d o p h o u d e r s ,  d i e  d e 
hypotheekrenteaftrek gebruiken als 
een melkkoe voor subsidiegeld, ja, 
juist die mensen mogen wat mij 
betreft op de SP stemmen. Zodat 
we nog meer stemmers krijgen en 
de grootste partij worden. "Dus, 
bewoners van Bosch en Duin, 
luister naar de VVD en kom naar de 
SP. U bent welkom, stem SP!” 
 
B u s l i j n e n  v e r d w i j n e n 
 
U heeft het vast wel gehoord, de 
gemeente wil in opdracht van het 
BRU vele bushaltes opheffen. Wij 
voerden al actie vóór de vakantie 
en gaan nog zeker door tot 8 
oktober. Dan gaat het BRU een 
beslissing nemen. Er zijn nu al 
meer dan 6000 handtekeningen en 
onder andere daardoor is de 
wethouder flink onder druk komen 
staan. Zijn resolute "zo is het, er is 
niets aan te doen" is al veranderd. 
Nu zou er zomaar kunnen dat er 
andere, betere oplossingen zijn. We 
gaan dus door met de strijd. Op 
sp.zeist.nl en op 1voorOV.nl  kun je 
terecht voor informatie. Op de 
laatste site kun je ook een 
handtekening zetten. Maar wil je 
gewoon een handtekening zetten 
op papier, dan kan dat ook. Neem 
met mij (Pieter Wout) of Jan Voogdt 
contact op, dan regelen we het wel. 


