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Op 24 november as staat de SP -
Caravan weer tussen 11.00 
en  16.00 op  winkelcentrum 
Belcour . 

Omdat het deze  dag Niet-
Winkeldag is staan we er dit keer 
ook met een weggeefkraam waar 
we gratis spullen weggeven.  

Met deze actie wil de SP, gesteund  
door  de  weggeefwinkels, 
aandacht vragen voor de enorme 
hoeveelheid overconsumptie en 
materialisme in de Westerse 
wereld.  

Zeker in de laatste maanden van 
het jaar wordt dit weer duidelijk 
zichtbaar: kopen, kopen, kopen. 
Mensen worden soms gek gemaakt 
door alle reclame om ons heen. Er 
is honger en armoede in grote 
delen van de wereld, in Nederland 
neemt het verschil tussen rijk en 
arm toe.  

Dit is niet nodig en dit kan anders! 
Maar deze actie laat ook zien dat 
oude spullen vaak nog veel waard 
zijn en een tweede leven verdienen 
Vier samen met de SP Niet-winkel-
dag en kom Uw cadeautjes 
uitzoeken bij  deze  speciale  weg-
geefkraam .   

Er staat  een pot  voor een 
vrijwillige bijdrage. Bijdragen 
komen  ten  goede  van de stichting 
voedselbank steunpunt Zeist.. Ook 
welbekend als de voedselbank 
Zeist, waar in Zeist zo’n 70 
g e z i n n e n  w e k e l i j k s  e e n 
voedselpakket halen. We doen dat 
om mensen op het  bestaan  van 
de  voedselbank te wijzen. 
Mocht  U in Uw  omgeving  mensen 

kennen waarvan U vermoed of 
weet dat ze maandelijks van  150 
euro of minder moeten leven 
of  denkt U zelf in aanmerking te 
komen voor  een  voedselpakket , 
aarzel dan niet maar neem contact 
op met een van de  steunpunten 

Centrum:  
*Bureau Sociaal Raadslieden, 
Bergweg 1; 69 242 35 (maandag, dins-
dag en donderdag 9 –12 uur)  
 
*Leger des Heils, Weeshuislaan 30-
32; 69 14 705  
 
Noord:  
*Inloophuis Het Lindenhuis, Cort v.d. 
Lindenlaan 1; 69 638 01  
 
*Inloophuis Vollenhove 1095, Laan 
van Vollenhove 1095; 69 550 66  
 
Oost:  
Wijkinloophuis Kerckebosch, Prinses 
Irenelaan 81; 69 711 06  
 
West:  
* Kerk en Samenleving, De Clomp 
3302, vrijdags van 15.00 –16.00 
uur  030-69 194 92  
 
Het is handig als u loonstrookjes of 
uitkeringsberichten; huur- en of 
zorgtoeslagbericht; en 
bankafschriften (i.v.m. ziektekosten, 
verzekeringen, belastingen) direct 
meeneemt. 

Als uw aanvraag ’s vrijdags voor 
17.00 uur bij de Voedselbank 
binnen is krijgt u vrijdag 
daaropvolgend een pakket.      
 

 
 
 

 
Wout in de provincie  

 
In de provincie heeft de SP afgelopen 
keer het voortouw genomen om de 
begrotingsbehandeling uit te stellen. De 
coalitie (PvdA, CDA en VVD) weigerde 
namelijk om naar aanpassings-
voorstellen van de oppositie te 
luisteren. Dat mocht pas worden 
ingediend in december. Dus zei de SP: 
"dan mag je ook de begroting wel naar 
december verschuiven". Dit voorstel 
heeft het niet gehaald en toen hebben 
de oppositiepartijen (behalve CU) de 
vergadering verlaten. Dus de oppositie 
heef t  n iet  ingestemd met de 
belastingverhoging. Het kan nog een 
harde strijd worden in december.  
 
Daarnaast ben ik als provinciaal SP-er 
ook nog bij de werkgroep Leusden op 
bezoek geweest, samen met Paulus 
Jansen. Daar hebben we gepraat over 
wat er in Leusden belangrijk is en hoe 
we dat bv samen met de provincie 
kunnen doen. Erg interessant.  
Pieter Wout   

ZATERDAG 24 NOVEMBER IS NIET-WINKEL-DAG 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
VOORZITTER: 
 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB Zeist 
tel: 030-6992469  
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

 

RAADSFRACTIE: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 

RONDJE TOMAAT 
MOTIE 
 
De raad van de Gemeente Zeist, in vergadering bijeen op 19, 20 en 21 september, 
beslissende over raadsvoorstel 2005-067     
 
Constaterende dat: 
• In het raadsvoorstel “Herziene begroting SWZ” en in de voorlopige begroting van 
de SWZ van een ambitieuze omzetstijging gewag wordt gemaakt. Hierbij is een 
belangrijke rol voor de bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten 
weggelegd. 
• In ditzelfde raadsvoorstel gesproken wordt van de uitdrukkelijke intentie van de 
deelnemende gemeenten om waar mogelijk gevolg te geven aan de vraag naar meer 
opdrachten aan de SWZ door deze gemeenten toe te kennen. 
• Het voor een individuele gemeente financieel aantrekkelijk is werkzaamheden uit 
te besteden aan de SWZ. Verhoudingsgewijs kan de financiele bijdrage van de 
betreffende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling omlaag. 
Niet alle gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling SWZ diezelfde intentie 
hebben met betrekking tot preferred suppliership voor de SWZ. 
 
Overwegende dat: 
• Uitbesteding van taken zoals groenbeheer, drukwerk en schoonmaak aan de SWZ 
ook financieel gunstig is voor de gemeente. Extra gelden, zoals in de huidige 
raadsvoorstel worden gevraagd, kunnen achterwege blijven bij een financieel goed 
renderende SWZ. 
• De belangrijkste concurrentie voor werkzaamheden, verricht door de sociale 
werkplaatsen in Nederland, komt uit de lage lonen landen. Dit is voor groenbeheer en 
schoonmaak in Zeist niet van toepassing. 
• Uitbesteding van bijvoorbeeld groenbeheer ook gemakkelijk kan worden 
georganiseerd op wijkniveau. Dit maakt het eenvoudiger om onder het grensbedrag 
te komen voor europese aanbesteding. 
Groenbeheer, binnen de gemeentelijke kaders, geregeld op wijknivo een positief 
effect heeft op de samenwerking tussen wijkteam, groenbeheer en bewoners binnen 
een wijk en meer tegemoet kan komen aan de verschillen tussen de wijken met 
hierop aangepaste oplossingen. 
 
Besluit dat de voorkeurs-opdrachtverstrekking van (bijvoorbeeld) groenbeheer, 
schoonmaak en grafisch werk een zeer belangrijke stimulans betreft voor de SWZ, 
alsmede de betreffende gemeente een financiele compensatie oplevert. Daarom geeft 
de gemeenteraad van Zeist opdracht aan de Zeister leden binnen het Algemeen en 
Dagelijks Bestuur SWZ om deze werkwijze op korte termijn te verankeren binnen de 
gemeenschappelijke regeling.     
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie SP,  Pieter Wout Duquesnoy 
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 “Fundamenten versterken” 
 
Op 24 november a.s. wordt het 15e Partijcongres van de SP gehouden. 
Het thema van het congres is: “fundamenten versterken”. 
 
Het verder kunnen groeien en mogelijk meeregeren is natuurlijk belangrijk, maar zonder solide basis is 
dat niet goed mogelijk. 
Om het SP-huis verder uit te kunnen bouwen, is het belangrijk dat de fundamenten versterkt worden. 
 
Zowel landelijk, regionaal als op afdelingsniveau wordt er druk gewerkt aan het 15e Congres. 
De afdeling Zeist heeft op 14 september jl. een eerste ALV ter voorbereiding gehouden. 
Onze ideeën en opmerkingen zijn in een verslag naar de congrescommissie gestuurd.  
 
Zaterdag 13 oktober zijn de ideeën en suggesties uit de verschillende Utrechtse afdelingen in de 
regioconferentie besproken.  
De verzamelde kanttekeningen van alle afdelingen zijn door de landelijke congrescommissie verwerkt 
in een Nota van Wijzigingen. 
Deze Nota vormde de basis voor onze 2e ALV 2 november jl.  
 
Tijdens deze vergadering werd er door de aanwezige leden gediscussieerd over de aanpassingen die 
door de congrescommissie waren verwerkt. 
Zaken waar wij vraagtekens bij stelden, of kritisch op waren, werden uitvoerig besproken. 
De aanwezige regiovertegenwoordiger, Wim van Gammeren, die tevens zitting heeft in de 
congrescommissie, kon ook sommige zaken toelichten. 
 
Het resultaat van de vergadering is dat de afdeling Zeist één amendement (= wijzigingsvoorstel) en één 
motie (= richtinggevend) heeft ingediend. 
 
Amendement, dat als punt 3.13a toegevoegd kan worden van de afdeling Zeist: 
Volksvertegenwoordigers die afhankelijk zijn van een uitkering, die door de afdrachtregeling in conflict 
komen met de uitkerende instantie en daardoor in financiële moeilijkheden geraken, krijgen van de 
financiële administratie snel en afdoende ondersteuning om deze problemen op te lossen. 
 
Toelichting: 
Als men door zijn of haar inzet voor de partij in financiële moeilijkheden komt (bijv. huurachterstand) 
dan is de taak van de partij om dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, (voorlopig) op te 
lossen. 
Dit voorkomt dat partijgenoten in hun rol als volksvertegenwoordiger door de veroorzaakte financiële 
zorgen, wellicht minder presteren en mogelijk zelfs afhaken. 
 
De motie betreft de combinatie van de functie van partijvoorzitter en fractievoorzitter in één persoon, op 
dit moment Jan Marijnissen.  
Kern van de motie is: het partij- en fractievoorzitterschap dienen door verschillende personen vervuld te 
worden.  
 
(Ook steunen wij enkele van de amendementen van de afdeling Utrecht, nl.: 
1.12, 3.6, 4.7 en 4.8). 
 
 
Reacties welkom: 
Annette Melse 
 
amelse@sp.nl 

15e PARTIJCONGRES SP 
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Kennismaking bestuur met leden uit Bunnik 
 
Sinds enige tijd ontvangen de leden uit Bunnik e.o. een Tribune met een ingevoegd A4-tje met daarop 
informatie en nieuws over zaken waar de Zeister SP  in betrokken is.  
Het bestuur van de SP-Zeist kan voorstellen dat u, als lid woonachtig in Bunnik of Odijk, liever nieuws 
over zaken die in de gemeente Bunnik spelen, had gelezen.  
Over het juridische steekspel tussen gemeente en ABO rond “Dorpsstraat 33” bijvoorbeeld, of over het 
project “A12 salto”.  
Maar misschien heeft u over deze zaken, of over meer algemene kwesties als verkeersveiligheid of het 
aantal en soort woningen dat de gemeente Bunnik in de komende jaren juist zou moeten bouwen ook 
wel een eigen mening.  
De bestuursleden van de SP afdeling Zeist zouden de mening van u , als lid en inwoner van Bunnik, 
graag willen horen! Daarom, en om u ook eens in de gelegenheid te stellen kennis te maken met 
andere leden  (en van onze kant met u in contact te komen) willen wij  binnenkort in Bunnik (of 
omgeving) graag een kennismakingsavond gaan organiseren.  
Eventueel ook met uitnodiging van een Kamerlid. Datum en locatie zullen te zijner tijd nog bekend 
gemaakt worden via een uitnodiging aan alle leden woonachtig in de gemeente Bunnik.  
 
David Tompot  
Namens het bestuur van de SP afdeling Zeist   

Rondje Tomaat (2) 
 
Dinsdag 6 november zijn er een tweetal bijzondere, of eigenlijk een drietal bijzondere dingen gebeurd in 
de raadsvergadering. 
Vorige maand heb ik jullie laten weten dat ons raadslid Ine de Vries een stapje terug wilde doen ivm 
met haar net nieuw aanvaarde baan. Welnu afgelopen raadsvergadering heeft de wisseling van de 
wacht plaats gevonden. 
 
Op 6 november 2007 aanvaarde Jeroen van Ravestijn het raadslidmaatschap voor onze partij. Jeroen, 
gefeliciteerd! 
Ine de Vries werd diezelfde avond beëdigd als fractie assistent. Ook voor jou Ine, gefeliciteerd! Zo is de 
fractie in feite niet veranderd, Pieter Wout Duquesnoy is naast Statenlid ook nog fractieassistent en Jan 
Voogdt het andere raadslid. 
 
Dat waren twee bijzondere momenten op 6 november. Het derde was ook bijzonder.  
 
Als sinds 1998 is de SP in de raad vertegenwoordigd, en in 1998 sprak toenmalig fractievoorzitter 
Jeannette de Jong tijdens de begrotingsbehandeling al over het spek van Zeist. Sinds die tijd ziet de 
fractie de reserves van Zeist alsmaar stijgen, de fractie maakt daar bij iedere begrotingsbehandeling 
melding van, soms ludiek, soms ernstig soms proberen ze dat middels amendementen af te romen. 
Nooit gelukt. 
 
In de huidige raadssamenstelling met PvdA, GL, CDA en VVD hebben twee coalitiepartijen te weten 
PvdA en GL de verbinding met de oppositie opgezocht en, het klinkt wat bruut, een greep in de 
reserves gedaan. Met elkaar hadden we voldoende stemmen om het milieubeleid langjarig op een 
hoger plan te tillen, en voor deze raadsperiode de wijkbudgetten te verdubbelen. Uiteindelijk is het geld 
van de gemeenschap en daarvan komt nu toch een gedeelte beschikbaar ipv in de spaarpot van de 
gemeente, waarvan nooit zeker is waar het aan uitgegeven word. 
 
Jan Voogdt 


