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S chuld is een 
veelomvat -
tend begrip. 

Financieel, justiti-
eel en moreel zijn 
in ieder geval drie 
gebieden waar het 
veelvuldig wordt 
gebruikt. En als SP 
fractielid ben ik er 
de afgelopen we-
ken zeker twee 
keer tegenaan ge-
lopen. Allereerst 
door een college-
voorstel te steunen 
over de schuld-
hulpverlening. De 
gemeente vindt 
ook dat ze deze 
plicht aan haar 
burgers in eigen 
hand moet hou-
den. De SP is het 
daar roerend mee 
eens. De SP is dan 
ook blij dat het 
voorstel is goedge-
keurd. Maar de SP 
is niet zo blij dat 
dat nu pas ge-
beurd. Jeannette 
de Jong heeft na-
mens de SP al 
meerdere keren de 
gemeente tot  
spoed gemaand, 
bijna een jaar ge-
leden nogmaals in 
dezelfde commis-
sie, welke nu ein-
delijk akkoord 
ging. Ook toen al 

wees de SP op de 
te verwachte toe-
stroom van men-
sen, die van de 
schuldhulpregeling 
afhankelijk zouden 
worden. Het huidig 
beleid heeft dat 
voorgevoel ge-
staafd en ook de 
gemeente ziet wel 
in dat er nog een 
grote toeloop kan 
komen voor deze 
regeling. Vooruit-
zien was toch re-
geren…..? 
 
Daarnaast was de 
SP vorige week 
ook aanwezig bij 
de stiile wake, wel-
ke gehouden werd 
voor het gemeen-
tehuis. Een stille 
wake om een ge-
neraal pardon af te 
dwingen voor alle 
asielzoekers die 
nog vallen onder 
de oude vreemde-
lingenwet. Dus 
niet alleen die 
mensen, die nog in 
hun eerste proce-
dure zitten, zoals 
het kabinet heeft 
voorgesteld. Het 
gaat om vluchte-
lingen / asielzoe-
kers, die al vele 
jaren in Nederland 
wonen en zelf al 
veel hebben bijge-
dragen tot integra-

tie en verbetering 
van hun situatie. 
Kinderen, die een 
groot deel van hun 
leven zijn opge-
groeid in Neder-
land. In een heel 
onzekere situatie, 
want een positieve 
uitspraak hebben 
zij nooit ontvangen 
maar terugge-
stuurd zijn zij ook 
niet. U heeft dertig 
dagen om een ten 
onrechte afge-
schreven bedrag 
van uw giroreke-
ning terug te vor-
deren, maar de re-
gering mag men-
sen wel 5 jaar en 
langer laten bun-
gelen aan een 
asiel-draadje. Dat 
is dus ook schuld, 
misschien vanuit 
gerechtelijke hoek, 
zeker vanuit een 
moreel gezichts-
punt. En die schuld 
dient de regering 
dus gewoon eerlijk 
af te lossen. Dus 
een generaal par-
don voor al deze 
langdurig in Ne-
derland verblijven-
de asielzoekers 
moet plaatsvinden 
Ook daarom was ik 
vorige week blij, 
omdat de gemeen-
teraad van Zeist 
een motie om te 

vragen voor een 
generaal pardon 
nu eens niet af-
wees. Dat heeft ui-
teraard zeker te 
maken met de si-
tuatie die er kan 
ontstaan als al de-
ze mensen onher-
roepelijk worden 
afgewezen. Men-
sen verdwijnen in 
de illegaliteit of 
gezinnen worden 
uiteen gerukt. En 
die schuld, die 
daaruit voorkomt, 
zal de landelijke 
regering maar al te 
graag op de 
schouders van de 
gemeenten plaat-
sen. 
 
Een socialer beleid 
heeft ook te ma-
ken met het er-
kennen van je 
schuld en deze op 
een menswaardige 
wijze aflossen. In 
Zeist is daar een 
begin mee ge-
maakt en daar is 
de SP blij om. 
Maar er moet nog 
veel worden ver-
beterd, en daar 
zullen we als SP 
het voortouw in 
moeten nemen. 
 
Pieter Wout  
Duquesnoy 
SP fractie, Zeist 
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Het artikel op pagina 1 
is door Pieter Wout aan 
de Nieuwsbode aange-
boden, maar tot op he-
den niet geplaatst. 

Partijgenoten.  
 
Prinsjesdag is geweest, 
het nieuwe kabinet heeft 
zijn plannen bekend ge-
maakt. Wat gaat dat nou 
voor ons betekenen? Als 
oppositie in den Haag na-
tuurlijk een krachtige te-
genstem! Maar daar niet 
alleen, de gevolgen van 
het beleid zullen ook op 
lokaal niveau te voelen 
zijn. Dat begint al met het 
gegeven dat er vanuit de 
Haag minder geld naar de 
gemeentes zal komen. En 
dan kan je natuurlijk wel 
aanvoelen aan wie die 
vervolgens de rekening 
presenteren! Denk dan in 
de eerste plaats maar aan 
tariefstijgingen voor tal 
van zaken op gemeenteni-
veau, maar ook de bud-
getten  waar de schuld-
hulpverlening uit betaald 
word, of de dienst Sociale 
Zaken, of de WVG (Wet 
Voorzieningen Gehandi-
capten) zullen minder 
worden, en dat zal dan 
weer gevolgen hebben 
voor de mensen in onze 
samenleving die toch al 
niet bij best bedeelden 
hoorden. En daar ligt dan 
de taak voor ons als SP. 
In het parlement, in de 
Proviciale Staten, in de 
Gemeenteraden, zullen 
we moeten laten horen dat 
het beleid wat nu gevoerd 
word niet ons beleid is. 
Maar dat is allemaal par-
lementarisch, dat is wel 
nodig, maar belangrijker 

is het buiten-parle -
mentarische werk. Wij 
dus, gewoon de leden van 
de lokale afdeling, wij 
zijn de ogen en de oren 
van de partij, wij zijn de-

genen die bij de bakker of 
slager horen dat het in je 
buurtje rommelt. Maar 
wij zijn ook degenen die 
daar actie op kunnen zet-
ten. Maar…. dat kun je 
niet alleen. Daar zijn er 
meer voor nodig. Daarom 
zullen we moeten samen 
werken, ons solidair op-
stellen met de zwakkeren. 
Dat vraagt ook om een 
actieve afdeling, daar 
kunnen we het niet op een 
paar schouders laten aan-
komen!  
Anders word het voor hen 
bijna een dagtaak. We 
zijn een partij die voorna-
melijk bestaat uit vrijwil-
ligers, de een beheert de 
website, de ander brengt 
Tribunes rond, weer een 
ander plakt de postzegels 
op de brieven, er is altijd 
wel wat te doen!  Met 
Austerlitz, Huis ter Heide, 
den Dolder en Zeist zijn 
we goed voor ruim 200 
leden, dat kunnen er meer 
worden! Maar dan zullen 
we zichtbaar moeten zijn! 
Voornamelijk op straat! 
Kom op, we zijn met ge-
noeg, dus laten we aan de 
slag gaan!!!! 

Ook financiele uitkleding 
Lorentz? 
(achtergrond bij interview 
RTV Utrecht) 
 
De SP strijd , samen met 
vele inwoners van Zeist, 
voor behoud van een vol-
waardig Lorentz zieken-
huis. Door de fusie met 
het Diak in Utrecht zijn al 
meerdere afdelingen / 
specialisaties weg uit 
Zeist. En nu is er weer 
bericht dat het Diak 6 mil-
joen tekort heeft. Dus nog 
meer bezuinigingen nood-
zakelijk.  
 
Het “Commitee Zorg voor 
Iedereen” van SP en an-
dere organisaties heeft de 
strijd tot op het Binnenhof 
uitgevochten en door mi-
nister Borst is eerst een 
moratorium gezet op fusie 
van kleinere ziekenhui-
zen. Op dit moment heeft 
de minister een voorstel 
in voorbereiding om bete-
re regels op te stellen om 
ongebreideld fuseren te-
gen te gaan. De strijd is 
nog niet voorbij. Ook niet 
voor ons Lorentz zieken-
huis. 
 
Dinsdag 6 oktober heeft 
RTV Utrecht de SP ge-
vraagd om een reactie op 
dit tekort van 6 miljoen en 
de maatregelen, die het 
Diak neemt om toch dit 
jaar geen rode cijfers te 
hebben. In het regio-
nieuws is door mij gezegd 
dat de SP geschrokken is 
van de cijfers, vooral om-
dat de fusie als een oor-
zaak wordt genoemd.  
 
Volgens de directie heeft 
de gemeente geen zeggen-
schap meer over het zie-

kenhuis, maar in maart 
ging alles nog perfect. 
Hoewel ik toen al duide-
lijk andere verhalen kreeg 
van het personeel. Met de 
huidige vacaturestop, be-
perken van overuren etc 
zal het personeel nog veel 
verder onder druk komen 
te staan. Dus heb ik in het 
regionieuws gezegd dat ik  
het zwaar inzie dat het 
personeel de druk nog aan 
kan. 
 
En geen zeggenschap. De 
gemeente moet zorg dra-
gen voor goede zorg voor 
haar inwoners. Daarnaast 
is de gemeente een stake-
holder van het zieken-
huis.. Die verantwoorde-
lijke taak moet de ge-
meente dus uitvoeren. Ik 
wil dan ook weten van de 
wethouder of hij op de 
hoogte is, en welke oplos-
singen de gemeente wil 
aandragen. De bezuinigin-
gen zouden makkelijk 
kunnen leiden tot de 
downgrading van het Lo-
rentz tot een EHBO post. 
Als de bezuinigingen le i-
den tot verder afbraak van 
ons Lorentz ziekenhuis 
dan wordt het weer tijd 
voor actie. Zeist, met de 
ambitie van 60.000 inwo-
ners en een daarbij beho-
rend voorzieningenniveau 
en de gewenste regiofunc-
tie van Zeist, dient ge-
woon een goed basis-
ziekenhuis te hebben en 
niet voor elke ziekenhuis-
hulp afhankelijk te zijn 
van Utrecht. 
 
Pieter Wout 

Juist nu lokaal aktief! 

NIEUW!!! 
 
Dé website voor SP leden: 

www.spnet.nl 
Met alles wat zich in de par-
tij afspeelt, van partijraads-
verslagen tot de Spanning, 
van hoe pak ik iets aan tot 
discussiëren. 
Alles wat u nodig heeft is 
uw lidnummer en postcode. 

Het Lorentz-ziekenhuis 


