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Op het moment dat ik dit 
stukje schrijf heb ik net de 
tweede avond debatteren 
achter de rug over de Zeister 
begroting en de bezuinigingen. 
Dinsdag 25 oktober hebben we 
van 14.00 uur tot ruim na 
22.00 uur onze eerste termijn 
gedaan en hebben we 
antwoorden van het college 
gekregen.  
En de donderdagavond was er 
de tweede termijn en daarop 
de reactie van het college. En 
als de tribune op je deurmat 
ligt zal de beslissing zijn 
gevallen.  
 
Zeist is een rijke gemeente, ze 
staat heel hoog in de rangorde, 
die de provincie heeft 
gemaakt. Maar ook Zeist krijgt 
van het VVD-CDA kabinet 
minder geld en zal ook nog 
allerlei taken over moeten 
nemen van het rijk en de 
provincie.  
De VVD sprak over de drie D's. 
Decentra l isat ie  van de 
Jeugdzorg, van de AWBZ-
dagbesteding en van de sociale 
wetten (de WSW, de Wajong). 
Het argument is dat de 
gemeente dichter bij de 
burgers staat en dus deze 
taken beter kan doen. En daar 
is de SP het mee eens. Maar 
het rijk legt daarvoor wel veel 
minder geld op tafel.  
I nde rdaad ,  e en  g r o t e 
bezuiniging. En een heel 
slimme, want de gemeentes 
moeten aan de mensen 
vertellen dat: 
- "Ja hoor, beste WSW-er. Je 

moet bij een gewoon bedrijf 
gaan werken en niet meer bij 
j e  ve r t rouwde  soc i a l e 
werkplaats. Daarbij gaan we 
ook nog eens flink in je loon 
snijden, want je gaat gewoon 
minder dan het minimumloon 
betaald krijgen"  
"Ja, je kan nu eenmaal niet zo 
hard werken, dus als een 
bedrijf jou daarom niet wil 
hebben (terwijl ze je maar 
weinig geld hoeven te betalen, 
ze zitten dus voor een duppie 
op de eerste rang) dan ga je 
maar thuis zitten en moet je 
gewoon soliciteren".  
"Ja, jammer hoor, natuurlijk 
was je heel trots op je werk in 
de werkvoorziening en maakte 
je  Ze is t  s teeds  goed 
sneeuwvrij in de winter, maar 
ja, je was te duur". 
  
Want het kabinet geeft die 
frauderende en mislukte 
bankiers gewoon wel weer 
allerlei bonussen, maar met 
minder belastinggeld moeten 
we dat toch echt bij de al 
minder verdienende mensen 
weghalen. 
 
Of ze moeten je vertellen: 
"natuurlijk heeft u een goede 
hulp en hebben we de 
afgelopen jaren al uw uren, dat 
u zorg krijgt, gehalveerd". 
"Maar u kost nu gewoon teveel 
geld en zeker omdat u het zo 
goed regelt met dat PGB".  
“Ja, u zoekt zelf uw 
hulpverleners en bent dus niet 
afhankelijk van de starre 
houding van die grote, veel te 

c o m m e r c i ë l e 
t h u i s z o r g 

organisaties”.  
“Ja, diezelfde thuiszorg 
organisaties, zoals in Zeist bv 
Charim, waar de bestuurders 
vollop worden gecontroleerd 
door de zorg inspectie en de 
brandweer". "Ja, die controle, 
dan zullen ze het wel goed 
doen, denkt u?". Raad dan 
eens waarom ze nu als ratten 
van het zinkende schip 
afvluchten, met medenemen 
van uiteraard flinke bonussen 
en bedragen?" "Aha, u weet 
het al. Ja, de brandweer kwam 
e rach t e r  da t  z e  a l l e 
brandveiligheid aan hun laars 
lapten, met alle risico's voor de 
mensen, die de zorg nodig 
hadden”.  
“De arbeidsinspectie en zorg-
inspectie zaten ze op de hielen 
omdat ze niet gekwalificeerd 
(uitzend) personeel allerlei 
medische handelingen liet 
doen".  
"Ja, maar we pakken dus 
vanwege de bezuinigingen wel 
dat PGB af, waarmee u zelf uw 
helpers kon kiezen. En we 
jagen u in de armen van dit 
soort boevenclubs". 
 
Kijk, het kabinet bepaald 
steeds de regels. Met 
instemming van de tweede 
kamer, waarbij de PVV vol 
meedoet om de armen, de 
chronisch zieken en de 
ouderen de dupe te laten zijn.  
 
Maar de gemeente moet het 
tegen zijn/haar inwoners 
zeggen. En krijgt voor andere 
taken ook minder geld dus 
doet op die bezuinigingen nog 
een extra schepje. 
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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: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
 
LID EN 
VERTEGENWOORDIGER 
ROOD 

 
Annemieke Pluijgers 
Filips van 
Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-12458579 
e-mail: 
roodzeist@sp.nl  

 
RAADSFRACTIE  
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Een voorbeeld, dat de VVD wel heel 
duidelijk maakte. Ook die partij 
vindt het zielig om op Het Gilde 
zwaar te bezuinigen, maar ja, het 
kan niet anders. Maar de VVD weet 
zeker dat Het Gilde dit allemaal 
aankan en gewoon kan doorgaan 
allerlei inwoners in Zeist te helpen.  
 
Aan de andere kant moet er weer 
iemand bij in het gemeentelijke 
ondernemersloket. Want met al die 
regels voor ondernemers moeten 
die mensen wel geholpen worden.  
 
Blijkbaar vindt de VVD dat 
ondernemers zwakker zijn dan 
mensen, die echte zorg nodig 
hebben (bijvoorbeeld van het 
Gilde).  
 
Het college, maar vooral dus de 
VVD, blijft geld uitgeven om Zeist 
te promoten, zowel voor horeca en 
hotelovernachtingen, als voor 
bedrijven om hier te komen. En 
pakt van de inwoners van Zeist de 
bibliobus af. En het opbouwwerk, 
Meander-Omnium, die ervoor 
zorgen dat jongeren wat te doen 
hebben, een zinvolle besteding, 
zodat ze geen hang- of last-
jongeren worden. De VVD pakt ook 
de buslijn van austerlitz af in de 
avonduren en op zondag. En als 
alternatief geven ze dan de 
regiotaxi, die minstens 3 keer zo 
duur is. 
 
Pas op, hoor. Er zitten wel linkse 
partijen in onze Zeister coalitie, 
maar dit is een liberaal college. 
Pakken van de zwakken. De PvdA 
probeert het dan met zorgen voor 
wat extra reserves voor zorg, 
jongerenopvang en de sociale 
werkplaats. De VVD durft meteen 
staalhard te beweren dat dat 
reservepotje toch wel volledig moet 
worden ingezet voor participatie-
verbetering en zorgen dat mensen 
werk krijgen. Over dagbesteding en 
jeugdzorg, neen, daar gaan ze dat 
door Zeist gespaarde geld niet 
instoppen. 
 
Ik weet, de Zeister samenleving zal 
haar best doen om iedereen, die 
gepakt wordt, te helpen. Er zijn 

vele goede mensen en vele goede 
instellingen en vrijwilligers.  
 
Maar het is een enorme zure appel.  
 
De SP zal dus door moeten strijden 
en met haar juiste oplossingen 
komen. In de raad, maar met 1 
zetel maken we daar niet de dienst 
uit. Dus vooral op straat, samen 
vechten met de mensen voor wat 
voor de mensen belangrijk is. 
 
Pieter Wout  
 

SP actie Belcour 
 
De drukte op Belcour was goed te 
noemen op 29 oktober 2011, 
uiteraard ook vanwege het lekkere 
weer. Deze keer was er geen 
caravan op de SP stand als 
blikvanger. Maar dat maakte niet 
uit, want de werkhandschoenen 
hadden een grote aantrekkings-
kracht. En dus werd de SP-stand 
druk bezocht.  
De werkhandschoenen met hun 
handtekening in het kader van de 
"Ketting van Solidariteit". Heel veel 
mensen zetten hun handtekening, 
vaak na enige uitleg, tegen de 
mogelijk nieuwe Wet Werken naar 
Vermogen (WWnV) die het kabinet 
in petto heeft.  
Er waren veel mensen die spontaan 
hun handtekening zetten op de 
handschoenen, daaronder was ook 
de burgemeester van Zeist. Verder 
kwamen we als SP uiteraard nog 
steeds goed in gesprek met de 
mensen over allerlei andere 
thema's. Een opmerking wil ik u 
niet onthouden, die ging over het 
SP-logo. "Is dit de ster uit Rusland" 
was de vraag. "Neen," antwoorde 
ik, "dit is de ster van Betlehem, 
want Christus was in mijn ogen ook 
de eerste socialist". 
Het was een leuke dag, het 
resultaat was goed te noemen. Ik 
kan het ieder Zeister SP-lid aan 
raden om eens een zaterdag "op te 
offeren" om samen met Pieter Wout 
mensen te woord te staan en te 
gaan discusseren met mede 
bewoners uit Zeist en omstreken. 
 
Gerrit van de Berkt 


