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NOVEMBER 2017

Soest-Soesterberg

Voorwoord
Beste Leden,
Wanneer ik dit voorwoord schrijf zijn de voorbereidingen voor de
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de afrondende fase. Ik bedoel hiermee het
verkiezingsprogramma, met een heldere linkse signatuur en de kandidatenlijst. Wanneer de
voorbereidingen van de kandidatenlijst net zo voorspoedig en harmonieus zouden verlopen
als die van het verkiezingsprogramma dan zou ik een tevreden voorzitter zijn. Maar helaas
heeft er zich gedurende het proces een wisseling aangediend in de kandidatencommissie.
Gelukkig is er in goed overleg tussen het bestuur en de resterende commissieleden een
vorm gevonden waardoor er een kwalitatief goede lijst met kandidaten en een beoogd
lijsttrekker tot stand is gekomen. De lijst is inmiddels overgenomen door het bestuur en bevat
een goede mix van ervaring en vernieuwing.
In deze nieuwbrief wordt deze lijst gepresenteerd aan de leden. Het is nu aan de leden om
tijdens de ALV gedisciplineerd en respectvol de kandidatenlijst vast te stellen. De inzet wordt
om minstens evenveel zetels als nu te behalen in de raad en een plaats in de coalitie.
Hier is de afgelopen jaren door de huidige fractie hard aan gewerkt om dit voor te bereiden,
nu nog de wedstrijd afronden. Een gedragen en kwalitatief goede kandidatenlijst is hiervoor
een voorwaarde.
Na de ALV kunnen de kandidaten aanvangen met de campagne, hier hebben we ook de
hulp nodig van de leden. We gaan een spannende verkiezing tegemoet, dat laten de
uitslagen van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in november zien. De rol van de
PvdA is zeker nog niet uitgespeeld.
René Harinck,
Voorzitter afdeling Soest
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

D.D. 13 DECEMBER 2017

Agenda ledenvergadering woensdag 13 december 2017
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 u.
Bowling centrum Soest,Willaertstraat 49c,3766 CP Soest.
1. Opening, welkom en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verkiezingsprogramma
a. Toelichting
b. Mogelijkheid tot het stellen van vragen
c. Voorstellen tot wijziging
d. Stemming
4. Lijst kandidaten
a. Mogelijkheid tot het stellen van vragen
b. Voorstellen tot wijziging
c. Stemming
5. Werkplan 2018 ter besluitvorming
6. Begroting 2018 ter besluitvorming
7. Campagne
Tot zover de vergadering noodzakelijk voor het meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.
Gevolgd door een paar formele zaken noodzakelijk voor de najaarsvergadering die
nu integraal gehouden wordt.
8. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 april 2017
9. Lokale politiek
10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting: Kompas november 2017
3 Concept verkiezingsprogramma.
De leden hebben tot 9 december 2018 de mogelijkheid tot het indienen van
amendementen bij de voorzitter René Harinck, per post Gemini 85, Soesterberg en
per e-mail reneharinck@gmail.com
4.Concept kandidatenlijst.
De leden kunnen op deze lijst reageren op de ledenvergadering. Reacties vooraf zijn
niet welkom en worden niet meegenomen.
6 Begroting 2018 ter besluitvorming
De begroting wordt tijdens de ALV verspreid.
Vervoersproblemen.
Heeft u problemen met het bereiken van de vergaderplaats? Bel dan Frans Bos 035
6026102.
De vergadering is besloten.
In deze vergadering gaat het om personen, en is daarom alleen toegankelijk voor leden.
Belangrijk.
Dit is de belangrijkste vergadering in vier jaar. Komt allen!
We kiezen voor vier jaar onze gemeenteraad. Wij willen toch een programma en een
kandidatenlijst die kunnen steunen op de meerderheid van onze leden.
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CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/SOESTERBERG 2018-2022

Het kan beter
VOORWOORD
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.
Gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker door de grotere rol en
verantwoordelijkheid van elke gemeente. Meer taken en een groter budget, bieden voor
een gemeente meer mogelijkheden, maar kan ook de kans op verspilling en verkeerde
besteding van gelden doen toenemen.
Het is allereerst goed om te benadrukken waar de PvdA landelijk én lokaal voor staat:
een rechtvaardige samenleving, eerlijk delen, vast werk, goed en betaalbaar wonen,
goede zorg voor jong én oud, recht op zeggenschap, gezond leven, toegang tot
scholing, emancipatie en leven in een omgeving waar duurzaamheid gemeengoed is.
De PvdA Soest/Soesterberg heeft de komende vier jaar voor de volgende drie
prioriteiten gekozen:
 Betaalbaar wonen
 Zorg
 Werk en inkomen
Aan deze prioriteiten wordt aandacht besteed in de eerste drie hoofdstukken van dit
programma. Aan het programma lagen ten grondslag: het programma van
2014-2018, de voor de PvdA Soest/Soesterberg belangrijke verkiezingsitems voor de
komende periode en het landelijk basisverkiezingsprogramma.
1- WONEN
Wonen en leven in goede, betaalbare woningen.
De Partij van de Arbeid wil in Soest investeren in betaalbare woningen en een goede
bereikbaarheid. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende
woningen in de sociale sector beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede
groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige
manier plaatsvindt. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Soest loopt steeds verder
op.
Dit heeft te maken met een krapte op de woningmarkt, het aantal urgentie toekenningen aan
statushouders en toetreding tot het regionale systeem. Door de regionalisatie is het systeem
voor de inwoners van Soest niet meer transparant. De PvdA wil dat er meer betaalbare
woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers.
Mensen die in Soest willen blijven wonen moeten dat kunnen en mensen die graag in Soest
willen komen wonen moeten dat ook kunnen!
Bouwen voor betaalbaar wonen is voor ons een belangrijk speerpunt in de komende jaren.
Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten, een gebrek aan
betaalbare woningen en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat tot 2030 alleen al in Soest, dus zonder Soesterberg,
1100 woningen gebouwd moeten worden om het inwonersaantal op peil te houden.
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Ook is geconstateerd dat er te weinig woningen zijn voor jonge huishoudens en dat het
woningaanbod achterblijft bij de vraag van mensen met een laag inkomen. Het is
noodzakelijk dat we 200 sociale huurwoningen realiseren. Ook is er behoefte aan kwalitatief
goede, relatief kleine woningen tegen een lage huur, die levensloopbestendig zijn.
Betaalbare woningbouw voor ouderen is ook een knelpunt in de gemeente Soest dat
moet worden opgelost. Op beschikbare plaatsen, vooral in de buurt van een
winkelcentrum, moet er voor deze doelgroep betaalbare woningbouw worden gecreëerd.
Woningen voor ouderen situeren we dicht bij de voorzieningen.
De gemeente moet meer eigen initiatief tonen en zelf aan het roer gaan staan om
deze doelen te realiseren.
Woningcorporaties Portaal en de Alliantie hebben van het ministerie een
uitzonderingspositie gekregen om buiten hun kern ook in Soest woningen te bouwen. Dit
is een goede ontwikkeling. De PvdA hecht aan het hebben van betrouwbare partners die
ook voldoende willen investeren om betaalbare woningen te bouwen, die qua
oppervlakte ook redelijk zijn. Hierbij zou samenwerking met marktpartijen of indien nodig
ook met een andere woningcorporatie mogelijk moeten zijn.
Wij willen dat gemeente en woningcorporaties samen met bewoners en ondernemers
afspraken maken over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of
niet worden uitgevoerd. Zo wordt er voorkomen dat de bewoners jarenlang in
onzekerheid blijven.

Dit kan beter in de komende raadsperiode:












Er moeten meer woningen in de sociale huursector en in de sector net daarboven
worden gebouwd. De gemeente treedt in overleg met de woningcorporaties om
dat te realiseren. De gemeente is op dit terrein proactief en stuurt meer op
initiatieven zonder zich afhankelijk op te stellen van projectontwikkelaars.
Wijken en straten met sterk verouderde woningen die niet meer aan deze tijd
voldoen moeten gesloopt en vervangen worden. Hier moeten wel sociale
woningen teruggebouwd worden en ook een groter aantal, waarbij meerlaagse
appartementenbouw mogelijk moet zijn. Hierbij is de Molenstraat zeer kansrijk en
ook de wijk ’t Hart leent zich hiervoor.
De totstandkoming van aanpasbare en toegankelijke woningen moet prioriteit
krijgen.
In 2019 moeten deze aspecten in de nieuwe omgevingsvisie worden
vastgelegd.
De gemeente stimuleert duurzaam en klimaatneutraal bouwen en
wonen.
De doelstellingen in de omgevingsvisie moeten worden gerealiseerd ook als dat
betekent dat we buiten de rode contouren moeten gaan bouwen.
Uitbreiden van de mogelijkheden in de gemeente van het aanbod aan
woonruimte voor ouderen en zorgbehoevenden dichtbij voorzieningen. De
locaties Orlando en Beukendal lijken daarvoor zeer geschikt.
De Inspecteur Schreuderlaan is nog steeds een zeer geschikte plek voor senioren
huisvesting.
Verleggen van de bouwgrenzen aan de randen van Soest om de nodige
woningbehoefte zoals die in de omgevingsvisie zal worden beschreven, te
realiseren. Dit moet gebeuren zonder dat de echt belangrijke
natuurgebieden worden aangetast; maar we moeten daarbij niet doorslaan
en dus niet elk weiland tot waardevol natuurgebied verheffen.

4
PVDA KOMPAS NOVEMBER 2017










2

Herinvoering van een realistische norm voor sociale woningbouw in de kern Soest.
Het huidige woonruimteverdeelsysteem moet geëvalueerd worden. Als blijkt dat
minder dan 30% van de sociale woningvoorraad niet meer beschikbaar is voor
Soesters, dienen er andere afspraken te worden gemaakt.
Alternatieve woonvormen voor o.a. jongeren creëren, zoals wonen boven de winkel
of door kantoorpanden om te bouwen.
Voortzetting van starters- en blijversleningen. De starterswoningen voor de
doelgroep behouden door een antispeculatie beding erop van toepassing te
verklaren.
Blijvende aandacht voor voldoende betaalbare woningen, zowel huur als koop in
de woonkern Soest. Dat betreft niet alleen de sociale woningbouw maar ook de
sectoren in huur- en koopwoningen daar net boven. De gemeente neemt het roer
in handen.
Ook in Soesterberg minstens 40% sociale (betaalbare) woningbouw, aangepast
aan het huidige prijsniveau.
Evenwichtige spreiding van vluchtelingen over de verschillende woningen van de
corporaties en niet alleen in het Smitsveen.

ZORG

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de
bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag,
er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.
Draagkracht is voor de PvdA Soest/Soesterberg een leidend principe.
Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen
inkomensafhankelijk te zijn zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen.
De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te
organiseren en de eigen kracht van mensen en hun netwerken te versterken. De
gemeente dient er te zijn als iemand extra ondersteuning nodig heeft.
Zorg bij je thuis en ouder worden in je eigen buurt
Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat
vindt de PvdA belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer zichtbaar zijn in de wijk en tijd
hebben voor hun cliënten en zijn niet meer met afvinklijstjes bezig. Het gaat daarbij niet
alleen om zorg, maar ook om welzijn.
Het gaat erom dat mensen ook een zinvolle dagbesteding hebben. Het is gebleken dat
veel, met name ouderen, eenzaam zijn en slechts sporadisch buiten komen.
Voorzieningen op maat
Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je
op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je
niet kunt lopen of omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met je
naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of
je eigen familie. Soms moeten we samen verder kijken naar wat nodig is. Omdat
iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing. Maatwerk is nodig.
Samen werken aan goede zorg
Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communicatie met en tussen
zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk net als het voorkomen van valse
verwachtingen, eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan worden. De
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gemeente stimuleert contact tussen mantelzorgergs, welzijns- en zorgaanbieders
in de eerste lijn zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Ook sportclubs kunnen
hierbij een belangrijke rol vervullen. De PvdA in Soest is voor samenwerking en
niet voor marktwerking in de zorg.
Er bestaan veel initiatieven waarbij gewerkt wordt met kleine zelfsturende teams bestaande
uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met andere partijen zoals huisartsen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Kosten voor
management en administratie worden daarbij geminimaliseerd. Er wordt gestreefd naar
effectieve zorg oplossingen in kleine professionele teams. De PvdA omarmt dit soort van
initiatieven in Soest, omdat wij geloven dat dit de weg is naar het leveren van zorg op
maat.
Van groot belang vinden wij de rol van zgn. casemanagers dementie. Dat zijn
professionals die bij het eerste vermoeden van dementie in contact treden met de
dementerende oudere en diens familie en de begeleiding blijven doen tot het eventueel
nodig is dat de dementerende oudere wordt opgenomen in een verpleeghuis.
Mantelzorgers
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die
daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte
kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen.
We noemen dat mantelzorg. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten
wij de komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers.
Goed voor mensen met een beperking
Het is van het grootste belang alle mensen mee te laten doen aan de samenleving, hun
talenten en zelfrespect te ontwikkelen en waar mogelijk hen economisch zelfstandig te
maken.
Mensen met beperkingen vragen in dit verband soms om een specifieke aanpak om
zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. Daarom streeft de PvdA naar solidariteit en
dient het compensatiebeginsel, waar de WMO van uit gaat, doeltreffend gehanteerd te
worden met oog voor de persoon die een hulpvraag heeft. Niet het budget of het
verstrekkingenboek, maar de mens moet centraal staan.
Dit kan beter in de komende raadsperiode:








De gemeente stimuleert de samenwerking tussen plaatselijke zorgaanbieders en
aanvullende diensten zoals de aansluiting tussen zorg, bewegen en sport. Door
samenwerking wordt de kwaliteit van zorg- en welzijnsaanbod verhoogd. Bewegen
levert een grote bijdrage aan gezondheid en welbevinden.
Bij de inkoop van zorg en de samenwerking met verzekeraars is goede aansluiting
tussen WMO, Zorgverzekeringswet en WLZ van groot belang, zodat mensen niet van
het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente speelt hier een belangrijke
rol in.
Er wordt een platform van lokale zorgaanbieders gecreëerd dat periodiek
overlegt met sociale teams en het wijkteam.
De jaarlijkse overschotten in het zorgbudget moeten worden geoormerkt voor
besteding in de zorg en mogen niet terugvloeien naar de algemene middelen.
Medewerkers in de uitvoering van de zorg en met name de huishoudelijk
medewerkers hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen
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volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Wij vinden dit een
belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures.
Gekwalificeerde thuiszorg met ook een signalerende functie als de gezondheid en
zelfredzaamheid verslechtert. Dat vereist inzicht in ziekteprocessen van de
medewerkers, die daarop geschoold dienen te zijn. Bij de aanbesteding van de
zorg moet hiermee uitdrukkelijk rekening worden gehouden.
Er ligt een taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat zorgverleners en
hun organisaties gericht samenwerken rond de zorg, bijvoorbeeld in sociale en
jeugdteams.
De PvdA hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming tussen de
eerste en tweedelijns zorg. Extra aandacht moet worden gevraagd voor de
regiefunctie binnen de thuiszorg.
In plaats van regels staat de mens en zijn/haar hulpvraag voorop als het gaat om
voorzieningen, huishoudelijke hulp, opvoedingsvragen, mantelzorg en
vervoersmogelijkheden.
Voorkomen moet worden dat door een stapeling van eigen bijdragen zorg en
hulpmiddelen mensen in financiële problemen terecht komen.
Voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, dient de openbare ruimte
toegankelijk te zijn; dit betreft dus straten, winkelcentra en openbare gebouwen,
zoals sportzalen.
De gemeente breidt de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) uit om mee te doen in de samenleving. Voor mensen met psychische
problematiek worden de (dag)activiteiten en de begeleiding uitgebreid.
Dagactiviteitencentra, met name voor ouderen, dienen in de gemeente Soest zelf in
voldoende mate aanwezig te zijn en niet regionaal gecentreerd. Dit mede om lange
reistijden voor de groep kwetsbare ouderen te voorkomen.
Ouderen die langer thuis blijven wonen, moeten in de gelegenheid worden gesteld
om meer te kunnen bewegen en naar buiten te gaan. De gemeente heeft hier een
rol in.
Mantelzorg wordt goed ondersteund. Het WMO-loket bij de gemeente geeft goede
informatie, er komen bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en
hun taak wordt verlicht door vrijwilligers in te zetten.
Verpleeghuisvoorzieningen moeten binnen onze eigen grenzen gerealiseerd
worden en alleen in het uiterst geval regionaal worden aangeboden.
De verpleeghuiscapaciteit dient in overeenstemming te zijn met de behoefte van
nu en in de toekomst, gelet op het grote tekort aan verpleeghuisbedden. In de nota
“Wonen met zorg” is geconstateerd dat daarvoor nog 60 extra
verpleeghuisbedden in Soest nodig zijn.
De gemeente zal jaarlijks de vinger aan de pols moeten houden m.b.t. de zorg en
capaciteit van De Heyberg en hierover in overleg treden met o.a. de
zorgaanbieder en het zorgkantoor.

3

WERK, INKOMEN EN ECONOMIE

Werk, werk, werk is niet voor niets één van de meest bekende slogans van de
PvdA.
Werk is belangrijk. Door werk verwerf je inkomen, doe je mee, heb je een positie. Veel
mensen ontlenen hun zelfrespect voor een groot deel aan hun baan. Een gemeente
die in staat is om werkgelegenheid te genereren bijvoorbeeld door een goed
vestigingsklimaat voor ondernemers te ontwikkelen, creëert op die manier kansen
voor haar inwoners. We moeten dat in Soest samen met de partners in onze regio
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oplossen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in Soest. Daarom zorgen we
voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en
bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen
ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie.
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden dat ook de kansen in
de regio voor onze inwoners benut horen te worden.
We helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen van
vergunningen, en we maken het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden proberen
we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere
activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft, is er het vangnet van de bijstand. De
PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van
onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te
kunnen stromen naar (betaald) werk.
Dit kan beter in de komende raadsperiode:

















De gemeente zal een meer actieve rol moeten spelen ten aanzien van
werklozen binnen onze gemeente.
De afhandeling van vergunningsaanvragen moet worden versneld.
Wij gaan er van uit dat de beslissingstermijn kan worden teruggebracht naar 6
weken. Regelingen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen dienen nageleefd
te worden.
De gemeente helpt jongeren om werk te vinden. Samen met scholen en lokale
ondernemers worden zoveel mogelijk stageplaatsen gerealiseerd, ook voor
jongeren met een beperking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door
extra stages aan te bieden. Het bedrijfsleven dient gestimuleerd te worden om hier
ook zijn verantwoording in te nemen.
Er moet meer aandacht besteed worden aan zwakkeren in de samenleving,
minderheden, mensen met een beperking, en 55-plussers om hen aan het werk te
helpen. Specifiek beleid is hierop nodig.
Het verstrekken van informatie over inkomensvoorzieningen bij de gemeente,
zoals bijzondere bijstand, cultuurfonds, en kwijtschelding van belasting moet
beter, want het ontbreekt hieraan.
De sociale dienst BBS blijft duidelijke voorlichting geven over bijstand, bijzondere
bijstand en kwijtscheldingsregelingen, zodat de mensen op de hoogte zijn van de
regelingen die voor hen van toepassing zijn.
Schuldhulpverlening moet op een kwalitatief hoog niveau gehandhaafd worden.
Hierbij is preventie met ketenpartners, zoals woningcorporaties van groot belang.
Er zullen omscholingsprogramma’s opgezet moeten worden met werkgevers en de
regionale marktpartijen. De koppeling met de regionale bedrijven is belangrijk,
omdat mensen op deze manier meer kans maken op een betaalde baan.
De PvdA wil dat de gemeente bijstandsgerechtigden actief helpt bij het vinden van
werk.
Bijstandsgerechtigden moeten waar mogelijk een tegenprestatie leveren voor hun
uitkering.
De bureaucratische barrières moeten doorbroken kunnen worden als het gaat om
schrijnende gevallen. Niemand mag de dupe worden van het systeem.
Misbruik van uitkeringen wordt gestraft, mensen die zich onterecht onttrekken aan
werk worden op hun uitkering gekort. De gemeente trekt samen op met het UWV en
andere instanties als het gaat om opsporing van misbruik. De terugkoppeling van
constateringen van misbruik moet beter.
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Startende ZZP’ers ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar
opdrachten die de gemeente in de markt zet.
De gemeente Soest zou meer moeten doen aan acquisitie van bedrijven om
hierdoor meer werkgelegenheid naar Soest te halen.

ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel
op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente Soest de verantwoordelijkheid voelt en
neemt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen
lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort
een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en
toekomst.
Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en
veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt
samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving
bezig houden.
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of
de buurt waar je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om
zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Voor
een beperkt aantal kinderen zal speciaal onderwijs noodzakelijk blijven.
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook
situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen.
De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente.
De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief
jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie
inzetten.

Dit kan beter in de komende raadsperiode:








Inzicht in het aantal leerlingen dat middels een passend onderwijs regeling toch
binnen het reguliere onderwijs kan blijven. Naar aanleiding hiervan duidelijke
afspraken maken met het samenwerkingsverband en met scholen om deze trend te
doorbreken. Het doel is om waar mogelijk leerlingen met een bepaalde beperking in
het reguliere onderwijs les te laten volgen en in andere gevallen hen naar het
speciaal onderwijs te verwijzen.
De gemeente zorgt voor de stimulering van bewegingsonderwijs op de basisscholen,
bij voorkeur door vakdocenten.
De voorschoolse en vroegtijdse educatie (VVE) bij peuterspeelzalen zal beter moeten
aansluiten bij het basisonderwijs.
Subsidiering van VVE plaatsen zal door moeten blijven gaan, ongeacht de
bezuiniging van de Rijksoverheid.
VVE moet betaalbaar blijven voor ouders. In 2018 zal onderzocht moeten worden of
en hoe andere VVE aanbieders tot de markt toegelaten kunnen worden.
De gemeente zal veel meer werk moeten maken van het opzetten van Integrale
Kind Centra waarbij de voorschool en het basisonderwijs vanuit één gebouw en
onder één verantwoordelijk bestuur aan de slag gaan.
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De gemeente moet een nieuwe koers voor de jeugdzorg uitzetten waarbij de zorg
voor kwetsbare kinderen voorop staat.
De match tussen zorg en aanbod kan veel beter.
Samenwerking tussen betrokken organisaties ontstaat niet vanzelf. Innovatieve
projecten ook niet. De gemeente Soest moet in regionaal verband meer doen om
haar regierol in deze op te pakken. Het bieden van inhoudelijke en financiële
ontwikkelruimte om de jeugdzorg te helpen transformeren is ook een vereiste.
Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, moet er ingegrepen worden en
daarvoor zijn goede opvangvoorzieningen nodig.
De grootschalige aanpak en de middelen die voor het Project Smitsveen
beschikbaar zijn gesteld, moeten voor heel Soest gelden en specifiek gericht
zijn op probleemjongeren c.q. probleemgezinnen.
De gemeente stimuleert dat inwoners gebruik maken van de mogelijkheden
die jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds bieden.
De inzet van straatcoaches wordt gecontinueerd en zonodig uitgebreid,
samenwerking met het wijkteam wordt gestructureerd.

SPORT, KUNST EN CULTUUR

Sport
Sport is niet alleen leuk om te doen maar het is ook gezond en schept een gevoel van
saamhorigheid. Dat geldt voor jong en oud. Sport verbindt en draagt bij tot onderling
respect. Het is van belang dat sport in Soest voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen
mag daarvoor geen drempel vormen.
Sportverenigingen vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is van belang dat de gemeente
die verenigingen de helpende hand biedt. Een goede sport- infrastructuur en betaalbaar
gebruik van sportaccommodaties is een vereiste.
De gemeente kan ook helpen om verbindingen te leggen tussen sport en bijvoorbeeld
scholen, buitenschoolse opvang, buurtwerk en de wijkteams en preventie.
Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen vervullen
een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale
cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest
en het idee van fairplay.
Kunst en cultuur
Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven. Kunst en cultuur zijn onmisbaar
voor een levendig Soest.
Kunstbeoefening door amateurs, muziekschool, bibliotheek, evenementen, musea en
cultuureducatie.
Ze zijn een bron van inspiratie en dragen bij tot een kunstminnende gemeente.
De PvdA is voorstander van een gevarieerd cultureel aanbod.
De vele amateurverenigingen en de meer professionele instellingen als Idea, Cabrio en
Artishock spelen daar een belangrijke rol in.
Door de inzet van middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds willen wij ervoor zorgen
dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft. Samenwerking met andere gemeenten
kan een oplossing voor financiële problemen zijn en daarmee bereikbaarheid van
kunst en cultuuraanbod in stand houden.

10
PVDA KOMPAS NOVEMBER 2017

Dit kan beter in de komende raadsperiode:
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De gemeente stuurt meer op de taak en de rol van de buurtsportcoaches en de
dwarsverbanden met bewegen en gezondheid (voeding).
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met en plezier te beleven aan
sport. Er is sprake van een grote diversiteit aan sporten. Voor deelname moet het
inkomen van de ouders geen belemmering zijn. Gebruik van het jeugdsportfonds
moet worden gestimuleerd.
De gemeente gaat extra aandacht besteden aan die groepen inwoners die te
weinig aan sport doen, zoals ouderen, allochtone vrouwen en meisjes. De rol
van de buurtsportcoaches wordt belangrijker en beter gepositioneerd.
Tegen de tijd van de verkiezingen is de uitkomst van het onderzoek naar de beste
locatie voor een sporthal bekend. De PvdA wil dat de conclusies uit dat objectieve
rapport leidend zijn bij de keuze van een nieuwe locatie voor een sporthal.
De diversiteit van het sportaanbod moet worden gerealiseerd binnen regionaal
verband. De mobiliteit van de inwoners is zodanig veel groter geworden dat niet alle
vormen van sport binnen de grenzen van de eigen gemeente hoeven te worden
aangeboden. Als regionale samenwerking tot clubs met een breder en beter
financieel draagvlak leidt, heeft dat de voorkeur.
Er dient voldoende aanbod op het gebied van bewegen voor ouderen te zijn en dit
moet ook voor hen goed bereikbaar te zijn.
De gemeente blijft activiteiten en evenementen voor iedereen, zoals het
Cultuurfestival, de Koningsnacht, Oude Ambachtenmarkt én sportevenementen,
zoals de Sylvestercross, ondersteunen.
De gemeente stimuleert dat kinderen van ouders die daarvoor in aanmerking
komen gebruik kunnen maken van het Jeugdcultuurfonds.
De bibliotheek gaat zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van jongeren.
Idea zal moeten blijven investeren in digitale media en het aanbieden van cursussen
en evenementen voor jongeren.

NATUUR, MILIEU EN LANDSCHAP

Natuur en Milieu
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid.
Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent
duurzame economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te
realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat
iedereen binnen Soest/Soesterberg zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede
voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij
te dragen aan een duurzame gemeente.
Voor de PvdA is het noodzakelijk dat wij initiatieven ontwikkelen die leiden tot duurzame,
klimaat- en energiebesparende maatregelen in de eigen gemeentelijke organisatie en bij
de in de gemeente Soest gevestigde bedrijven. Burgers stimuleren om dergelijke
initiatieven te ondernemen. Geen verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en we zorgen
voor recycling en hergebruik.
Landschap
Soest heeft een gevarieerd landschap, elk met haar eigen landschappelijke kenmerken,
die we moeten koesteren omdat ze Soest en Soesterberg een eigen identiteit geven.

11
PVDA KOMPAS NOVEMBER 2017

Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. Er moet niet een “natuurlijk hek” komen
om de vliegbasis.
Wel is het noodzakelijk om stille gebieden te behouden voor flora en fauna.
Dit kan beter in de komende raadsperiode:







7

De PvdA in Soest onderschrijft het belang van een klimaat neutrale gemeente in
2030. Om dat doel te realiseren zullen alle mogelijkheden die er zijn moeten worden
onderzocht en uitgetest. Het doel van klimaatneutraliteit heeft prioriteit boven andere
overwegingen van landschappelijke aard.
Bouwprojecten en renovaties worden voortaan duurzaam en
klimaatneutraal uitgevoerd.
Initiatieven ontplooien en steunen om de recreatie in natuurgebieden te behouden.
Verbeteren van groenonderhoud, zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
De PvdA wil meer evenwicht in de gebruiks- en recreatiemogelijkheden voor
bezitters van honden en andere inwoners van Soest die in de Soesterduinen
recreëren. Honden(bezitters) ook uit andere gemeenten leggen nu een onevenredig
groot beslag op de vrije ruimte. De PvdA wil dat honden slechts kunnen worden
uitgelaten in een beperkt deel van de Soesterduinen.

VERKEER

Het wordt steeds drukker op de weg. Niet voor niets heeft Soest relatief het hoogste
autobezit in de provincie. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties, overlast en
verkeersopstoppingen. De PvdA wil Soest bereikbaar houden. Voor een goede
doorstroming van het verkeer en een beter milieu zal kritisch gekeken moeten worden
naar de knelpunten bij de verkeersafwikkeling van Soest.
Wij zien een toename van het gebruik van de fiets. Een positieve ontwikkeling. De fiets
krijgt de ruimte zonder de auto te pesten.
Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende
reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA wil
dat reizigers betrokken worden bij het inrichten van buslijnen. Wat de PvdA betreft komt
de reistijd naar basisvoorzieningen centraal te staan. Wij vinden het belangrijk dat
zorgcentra, ziekenhuizen, enzovoorts bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We
blijven scherp op de betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het OV. Hiervoor is
regionale samenwerking noodzakelijk.
Dit kan beter in de komende raadsperiode:






We gaan door met het beleid om het fietsen te stimuleren. Nieuwe doorgaande
fietsroutes worden aangelegd en bestaande fietspaden worden verbeterd.
Snelfietsroutes naar Amersfoort, Hilversum en Utrecht.
Voor inwoners die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van het OV
moeten er voldoende en veilige fietsenstallingen zijn.
Investeren van de beschikbare gelden uit het project “VERDER” om de
doorstroming op de hoofdverbinding naar Amersfoort te verbeteren, van de
Koningsweg tot en met de Birkstraat. Als de maatregelen om de verkeersdruk in
Soest-Zuid onvoldoende resultaat blijken te sorteren, moeten structurele oplossingen
opnieuw in discussie komen.
Het opheffen van afsluitingen van wegen blijft een prioriteit voor de PvdA.
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De PvdA pleit voor een oplossing voor de verkeersdrukte rond de parkeerplaats van
Albert Heijn aan de Van Weedestraat. Er moet in overleg met de eigenaar een
verkeerscirculatieplan worden opgesteld voor de parkeerplaats.
De parkeercapaciteit bij de AH aan de Beek en Daalselaan moet worden
vergroot; hetzij door uitbreiden van de blauwe zone hetzij door het aanleggen
van een extra parkeerdek.
Doorgaand verkeer legt een te groot beslag op de verkeerscapaciteit in de
gemeente en benadeelt het woon- en leefklimaat onevenredig. De PvdA wil daarom
in de komende periode opnieuw een studie naar de mogelijkheid van een echte
ringweg, waarmee het drukke verkeer uit de bebouwde kom kan worden geweerd,
laten uitvoeren.

VEILIGHEID

Met veiligheid denken wij gelijk aan de politie, die zichtbaar zorg draagt voor een veilig
bestaan. Hieraan kunnen burgers zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Om de
samenhang en de veiligheid in de buurt te bevorderen is het wijk- en buurgericht
werken van groot belang. De samenhang en kenbaarheid onder bewoners draagt een
belangrijke rol voor het veiligheidsgevoel in een wijk.
Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten worden bestreden. Daarvoor is het belangrijk
dat mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen
aanspreken.
Er dient samengewerkt te worden met woningbouwcorporaties, welzijns- en
(jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrijven. In deze
samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als
regisseur.
Dit kan beter in de komende raadsperiode:







De wijkagent moet zichtbaar in de wijk zijn, daarom gaat de PvdA voor meer
politie op straat in plaats van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).
Samen met de politie een strengere aanpak van diefstal en vernieling
doorvoeren.
In het kader van het terugdringen van jongerenlast is er dankzij de PvdA in
Smitsveen een straatcoach gekomen als pilotproject voor de duur van een jaar. We
willen bij een succesvolle pilot dit project voor een veel langere periode continueren.
De gemeente ondersteunt actief het wijk- en buurtgericht werken om meer
bewustwording bij inwoners te creëren, om o.a. het aantal inbraken in huizen en
auto’s te verlagen.
De PvdA vindt, dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een
goede balans tussen voorkomen waar het kan en handhaven waar dat moet.
Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van boetes
voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving
rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt.
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FINANCIEN

Met het verschuiven van taken van landelijke- en provinciale overheden naar de lokale
overheden komt er een heel takenpakket bij. De gemeente zal met de decentralisaties
van veel zorgtaken veel meer taken moeten uitvoeren met minder geld. De gemeente is
hierdoor genoodzaakt om de beschikbare gelden efficiënter in te zetten. Aangezien de
financiële middelen van de gemeente door burgers worden opgebracht, zal de gemeente
zuinig en gewetensvol met de beschikbare middelen moeten omgaan. Dankzij de PvdA
heeft de gemeente buffers opgebouwd om de ergste gevolgen van bezuinigingen in het
sociaal domein te kunnen opvangen. Gebruik van die buffers moet tot dat doel beperkt
blijven.
Dit kan beter in de komende raadsperiode:











Inkomsten en uitgaven van de gemeente Soest moeten in evenwicht zijn.
Elk beleidsvoorstel zal een goed onderbouwde financiële paragraaf moeten
bevatten.
De gemeente moet voldoende en transparant inzicht hebben in de jaarrekening
van de zorgorganisaties waarmee de gemeente in het kader van de zorginkoop
relaties heeft. Daarmee krijgt ze ook inzicht in de topinkomens van de bestuurders.
Er zullen kostendekkende tarieven en leges gehanteerd moeten worden als het
gaat om de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
Het minimabeleid is in Soest dankzij de PvdA flink verbeterd. Inwoners met een
inkomen tot 130% van het minimuminkomen kunnen aanspraak maken op alle
gemeentelijke minimaregelingen. De gemeente kan betere informatie verstrekken
over haar minimaregelingen, zodat de burger weet waar hij recht op heeft.
De gelden die bestemd zijn voor de WMO en jeugdzorg zijn nu niet geoormerkt
voor deze doelgroepen, waardoor de gemeente deze gelden deels voor andere
doelen kan gebruiken. De PvdA wil dat jaarlijks overgebleven gelden (indien van
toepassing) bij WMO en Jeugdzorg blijvend ondergebracht worden in de reserves
Sociaal domein.
De gemeente moet dure adviestrajecten uit de weg gaan en vooral inzetten op het
gebruik van interne expertise.
De gemeente zal een full service gemeente moeten worden, waarbij er vanuit een
regiefunctie meer samenwerkingsverbanden aangegaan worden om zo de vele
taken zo goed mogelijk en tegen acceptabele kosten uit te kunnen voeren.
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CONCEPT KANDIDATENLIJST PVDA SOEST/SOESTERBERG GRV MAART 2018
1. Ad Witlox
2. Peter Donders
3. Hans Redeker
4. Adem Baskaya
5. Rosella Berghuis
6. Mike van Hofslot
7. Christianne Remmé
8. Han van Marwijk
9. Gerrit Stekelenburg
10. Cees Verkerk

DE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR
Ad Witlox (1954) heeft sociale geografie gestudeerd en was van 1989 tot 2013 directeur van
Zorgpalet Baarn-Soest, voorloper van het huidige Lyvore. Hij bouwde
in die tijd een organisatie op, die met zo’n 1.000 medewerkers zorg en
verpleging biedt aan even zo vele cliënten, die deels thuis wonen en
deels in verpleeghuizen en verzorgingshuizen zoals Daelhoven, de
Wiekslagen, Molenschot en de Heybergh in Soest. Hij streed jaren
voor nieuwbouw van ouderenvoorzieningen, zoals die van Groot
Engendaal.
Ad was van maart 2014 tot februari 2017 fractie-assistent en is sinds
9 februari j.l. lid van de gemeenteraad. Hij maakt deel uit van de
gemeentelijke werkgroep Sociaal domein en houdt zich o.a. bezig met zorg, welzijn,
ruimtelijke ordening en cultuur.

Peter Donders (1961) heeft politicologie gestudeerd in Nijmegen en werkt nu als senior
adviseur sociaal domein en arbeidsmarkt bij een advies bureau. Hij
adviseert onder andere gemeenten over de Participatiewet, de
problematiek van de spookjongeren, de sociale werkvoorziening en de
arbeidsmarktpositie van statushouders. Peter is dus goed bekend met
de lokale politiek en de wijze waarop gemeenten werken. Hij is sinds
1987 lid van de Pvda en heeft diverse functies binnen de partij bekleed
waaronder fractiemedewerker van de PvdA delegatie van het
Europees Parlement. Peter woont sinds 2000 met zijn gezin tot volle
tevredenheid in Soest wat overigens niet wil zeggen dat Soest “af” is.

Hans Redeker (1954) werkt als adviseur bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie waar hij zich bezig houdt met belangenbehartiging op
landelijk niveau over verzekerde pakketten, financiering van de zorg,
de raakvlakken tussen zorg en sociaal domein (gemeente),
enzovoorts. Hans weet dus veel van zorg en welzijn vanuit zijn werk.
Hans is ruim vier jaar penningmeester van het afdelingsbestuur en
sinds begin 2013 fractie-assistent (zelf noemt hij het liever
steunfractielid) en gaat nu voor een zetel in de Raad zelf! Zijn
portefeuilles als steunfractielid waren onder meer sport, wonen,
verkeer en natuur. Door zijn ervaring van de afgelopen jaren kent hij
het raadswerk door en door en dat stelt hij graag nog een keer in dienst van de gemeente,
onze inwoners en onze partijgenoten!
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Adem Baskaya heeft een management achtergrond. Momenteel is hij projectadviseur.
Adem heeft met veel doorzettingsvermogen deelgenomen aan de
fractie en hij heeft samen met anderen veel bereikt. Hij heeft van zich
laten horen binnen en buiten de raad. Hij heeft zich ingezet voor een
jeugd en jongerenconferentie. Adem zal de komende tijd er voor
pleiten dat er een jeugdcoördinator komt die alle zaken rondom jeugd
en jongerenbeleid coördineert, zodat de werkeloosheid en schooluitval
maar ook de overlast van jongeren minder wordt.

Rosella Berghuis (1986)werkt in het dagelijkse leven in haar eigen diëtistenpraktijk op
diverse locaties met diverse doelgroepen. Sinds mei 2017 is zij
fractie-assistent. Haar interesses liggen vooral in zorg & welzijn,
jeugdzorg en sport.

Mike van Hofslot (1997) woont sinds drie jaar in Soest en studeert politicologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij heeft al vele jaren hart voor
de politiek en volgt de politieke ontwikkelingen zowel nationaal als
internationaal. Ook lokaal wil hij de komende jaren de stand van zaken
nadrukkelijker gaan bijhouden. Hij hoopt met zijn ervaring als
politicoloog in opleiding van waarde te zijn voor de PvdA fractie in
Soest/Soesterberg en daarmee eveneens van waarde voor de burgers
in Soest en Soesterberg.

Christianne Remmé (1966) woont sinds januari 2017 in Soest. In het dagelijks leven is zij
advocaat. De PvdA heeft altijd haar sympathie gehad en een aantal
jaren geleden is ze lid geworden van de partij. Christianne vindt het
belangrijk dat er een partij is die opkomt voor iedereen in de
samenleving die het om wat voor reden ook wat minder getroffen heeft
door kansen te creëren en de mogelijkheid zichzelf te ontplooien.

Han van Marwijk (1956) is jurist en al meer dan 30 jaar advocaat en ondernemer in Utrecht
op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Hij woont sinds
2000 in Soest, getrouwd en 2 kinderen. Ex- voorzitter van de PvdA
Soest/ Soesterberg. In zijn vrije tijd actief als voetballer bij het 45+
Team van SO Soest en daarnaast als
vrijwilliger/vertrouwenspersoon/clubscheidsrechter actief bij SO
Soest. De groeiende rol van de lokale overheid in de jeugdzorg, de
arbeidsmarkt (werken naar vermogen), de Participatiewet in zijn
algemeen en de sport hebben zijn speciale aandacht.
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Gerrit Stekelenburg (1942) is als 75 jarige bepaald geen young coming man.
Wel denkt hij met zijn Soesterbergse achtergrond onze fractie scherp
te houden, als het gaat om Soesterberg. Soest en Soesterberg, elk
hun eigen problemen. Toch vormen we één gemeente. Als
Soesterberger wil hij daarom graag meedoen.

Cees Verkerk (1946) is van 1969 tot 2002 werkzaam geweest bij IBM in diverse
management functies. Cees is van 2003 tot 2006 voor de PvdA
gemeenteraadslid geweest in Soest; daarna o.a. penningmeester,
webmaster en afdelingsvoorzitter.
Belangrijkste aandachtsgebieden: sport en ruimtelijke ordening.
Hobby’s: sport (voetbal, tennis, golf en biljarten), lezen, kamperen.

Vermeld dient te worden, dat zich nog een persoon aangemeld heeft bij de
kandidaatstellingscommissie, dhr. Kubulay Gunduz, maar dat hij als kandidaat is afgewezen.

DE VERKIEZINGSCAMPAGNE
De vorige (desastreuze) landelijke verkiezingen laten we even voor wat het was en we gaan
er met frisse moed in januari weer tegen aan om 21 maart 2018 tot een succes te maken!
Dit jaar proberen we toch met minimaal 2 raadsleden en een wethouder na 21 maart in de
raad terug te komen.
Wat is de bedoeling ? U zult ons weer tegenkomen bij supermarkten of allerlei andere drukke
punten in Soest en Soesterberg.
Het zal niet zo uitbundig zijn als een paar jaar geleden, de reden mag duidelijk zijn.
Helaas we zijn afhankelijk wat er landelijk gebeurt. Het kan de laatste dag voor de lokale
verkiezingen nog een domper worden, als een kamerlid van de PvdA een domme uitspraak
doet.
We kunnen ons nog zo uitsloven met rozen , flyers en een vlotte babbel met een goed
verhaal, maar lokale partijen die ook in de landelijke politiek werkzaam zijn, zijn of de toffe
PvdA’ers, of je kunt het wel schudden.
Financieel zit er weinig in het potje, vooral nu we al het drukwerk, posters en allerlei gadgets
zelf als afdeling moeten betalen. Een volle personen auto vanuit Utrecht met gratis drukwerk
is helaas verleden tijd. Wij moeten onze eigen broek hooghouden.
Dus mocht u toch in aanmerking komen voor een (grote) prijs in de staatsloterij, dan hopen
wij dat u een bedrag(je) overmaakt op onze bankrekening NL 52 RABO 0146034074 t.n.v.
PvdA Soest.
Bij deze verkiezingen zoeken we in onze gelederen een nieuwe campagneleider.
Ik heb het jaren gedaan en wil nu het stokje doorgeven.
Heb je interesse? Bel me dan even op, 06-28949774.
Frans Bos
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DE PVDA SOEST STAAT ER STERK VOOR
Onze fractie heeft het afgelopen jaar aardig wat personele veranderingen doorgemaakt. Zo
is voormalig fractievoorzitter Osman Suna als Statenlid geïnstalleerd, waarna hij zijn zetel in
Soest heeft opgegeven. Het gevolg hiervan was dat Adem Baskaya het fractievoorzitterschap op zich genomen heeft en Ad Witlox als raadslid geïnstalleerd is. Ook
hebben wij een nieuwe fractie assistent in de persoon van Rosella Berghuis kunnen vinden
en benoemen. Wanneer wij terugblikken op een jaar waarin de fractie zichzelf flink wat
doelstellingen gesteld had, kunnen wij concluderen dat er goed werk geleverd is.
Zaken waar wij op willen terugblikken zijn :
 Hart van de Heuvelrug project
De fractie heeft jarenlang gepleit voor het openbaar bespreken van dit mega dossier waar
veel fouten in zijn gemaakt. Na het succesvol bepleiten van een onafhankelijk onderzoek
door de RekenKamerCommissie, is de RKC hiermee aan de slag gegaan. Helaas is het
onderzoek niet zo uitgebreid geweest als wij dat als fractie zouden willen zien, maar er zijn
wel een aantal treffende bevindingen gedaan en ook hele goede aanbevelingen. Zo komt
duidelijk naar voren dat ondanks aandringen de informatievoorziening over dit project naar
de verschillende gemeenten slecht was. Ook was het managen van dit projecte in de eerste
en cruciale jaren erg slecht te noemen.
Wij zullen later in onze nieuwsbrief uitgebreid op dit dossier ingaan.
 Nieuwsbrief
In het kader van het beter op de hoogte houden van de leden heeft de fractie zich ten doel
gesteld om minimaal één nieuwsbrief per kwartaal op te stellen. Wij zijn blij dat wij de
nieuwsbrief richting de leden tot op heden volgens planning aan de leden hebben kunnen
versturen om iedereen zo uitgebreid mogelijk te informeren over hetgeen waar wij ons mee
bezighouden.
 Facebookpagina
Met de komst van Rosella Berghuis heeft de fractie meer werk gemaakt om de
facebookpagina weer onder de aandacht te brengen. Zo worden er regelmatig berichten op
geplaatst. Deze berichten gaan over zaken waar de fractie zich voor inzet, maar ook over
zaken waar wij aandacht voor vragen. Wij merken dat de facebookpagina en het bereik van
onze berichten steeds groter wordt.
 Ander beleid
De fractie heeft veel werk gemaakt om middels moties, amendementen en initiatiefvoorstellen ander beleid bij dit college af te dwingen. Zo zijn wij succesvol geweest rond
diverse programma’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om het initiatiefvoorstel voor straatcoaches
in de wijken Smitsveen en Klaarwater. Zij moeten de jongerenoverlast terugdringen en de
leefbaarheid bevorderen.
 Minimabeleid
De gemeente Soest heeft voor het eerst echt een ruimhartig bijstandsbeleid waarbij inwoners
die een inkomen hebben tot 130% van het minimum oftewel ca. € 1900,- aanspraak kunnen
maken op alle regelingen voor minima. Het gaat dan om toegang tot het jeugdsportfonds,
jeugdcultuurfonds, de bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen,
schuldsanering, vergoeding van schoolkosten voor schoolgaande kinderen en ook nog een
aantal andere regelingen. Voor dit succes hebben wij jaren moeten knokken en het beleid is
nu eindelijk in 2017 opgesteld en door de raad goedgekeurd. Nu nog de uitvoering en het
toezien op een goede uitvoering.
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 Project Verder en opheffen afsluitingen wegen
Wellicht dat sommigen het vergeten zijn, maar het was de Partij van de Arbeid en haar
wethouder die in het jaar 2008 en 2009 zich heeft ingespannen om meer dan 10 miljoen
euro vanuit het project Verder te ontvangen. Dit geld was en is bedoeld om de doorstroming
van het verkeer in Soest te bevorderen. De Birkstraat is hiermee al jaren geleden flink
aangepakt en is nu ook veiliger. Helaas is het door de stemverhoudingen in de Raad niet
gelukt om de tunnel bij Station Soest-Zuid geaccepteerd te krijgen. Het is wel gelukt om een
aantal aanpassingen te laten doen aan de wegen in Soest-Zuid en ook bijvoorbeeld de
Foekenlaan en de Bartolottilaan weer open te stellen voor autoverkeer. Ons amendement
heeft dit resultaat mogelijk gemaakt. De stem van onze fractie was dan ook cruciaal in deze
kwestie.
Andere zaken waar wij ons mee bezig hebben gehouden is het storten van de overschotten
vanuit bijvoorbeeld de WMO en de andere zorgdomeinen in een bufferreserve Sociaal
Domein.
Ook het laten bouwen van meer betaalbare woningen is een prioriteit waar telkens aandacht
voor gevraagd is. De woningen aan de Staringlaan zijn dan eindelijk gebouwd en
opgeleverd. Ook zijn er betaalbare woningen aan de Weegbreestraat en in Soesterberg
gekomen. Het gaat in totaal om ongeveer 100 betaalbare woningen.
Wanneer wij terugblikken naar minpunten staat zoals voorgaande jaren het contact met de
leden bovenaan. Ook het beter zichtbaar maken van onze successen is een punt waar flink
in geïnvesteerd zal moeten worden. Wie weet er bijvoorbeeld dat het onze fractie geweest is
die een cruciale rol gespeeld heeft bij het op de agenda van de gemeenteraad krijgen van
verzorgingshuis de Heybergh? Met al onze inspanningen en die van de actiegroep hebben
wij er samen met hen en anderen voor kunnen zorgen dat de Heybergh toch open blijft.
Ondanks de successen zijn er ook nog dossiers waar veel discussie over is en waar het
lastig is om tot een goed en gedegen besluit te komen. Hierbij gaat het dan om de Sporthal
discussie. Onze fractie wil op dit punt na het onderzoeken van de resterende twee locaties
Beukendal en Dorpstreek Overhees een weloverwogen keuze maken, waarbij aspecten
zoals financiering, sport, scholen, verkeersveiligheid en ook woningbouw een rol zullen
spelen in het nemen van een besluit.
De fractie zal zich de komende net zo hard maken voor een sociaal geluid en proberen
successen te behalen op het gebied van wonen, werk en welzijn.
Adem Baskaya

JAARPLAN 2017

PVDA AFDELING SOEST EN SOESTERBERG

Inleiding
De afdeling Soest heeft zich in haar jaarplan 2016 gericht op een aantal speerpunten die
gebaseerd zijn op de waardendiscussie binnen de PvdA:
Discussie binnen zowel de fractie en het bestuur over de waarden van de PvdA, leidend bij
de uitvoering van het politieke en bestuurlijke werk. Interactie tussen het bestuur en de
fractie voor het toetsen van beleid en praktijk.
Samenwerking in de regio met andere afdelingen door organisatie van regiobijeenkomsten
en verkenning van verdere samenwerking.
Mobilisatie van de afdelingen en maatschappelijke organisaties bij actuele problemen binnen
de gemeente. Woorden omzetten in daden en de binding zoeken met belanghebbenden.
Media aandacht is een continu aandachtspunt hierbij.
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Inzet van social media om de publiciteit en het contact met leden en/of inwoners te
verbeteren.
Stimulering van het ombudsteam om binding met de inwoners te verbeteren.
Het betrekken van leden op basis van expertise bij het werk van bestuur en fractie door
benadering en inventarisatie van potentiële competenties binnen het ledenbestand.
In 2017 is gewerkt aan het realiseren van deze doelen. Het onderdeel sociale media is van
de grond gekomen door een actief gebruik. Aanwas van nieuwe actieve leden is succesvol
geweest. Na de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer 2017 is een toename te zien
van leden. Door het betrekken van nieuwe leden middels een kennismakings- en
oriënterende bijeenkomst zien we actieve betrokkenheid van een aantal nieuwe leden.
Plan 2018
De aandacht van het bestuur zal zich in 2018 wederom richten op de reeds gedefinieerde
doelen uit 2016, deze zullen onverminderd geïntensiveerd en gecontinueerd worden.
Toetsing van het werk van de fractie en het bestuur tegen de waarden van de PvdA is een
continu proces en zal bij iedere fractie- en bestuursvergadering onderdeel uitmaken van de
agenda. In de aanloop naar de verkiezingen van de Gemeenteraad 2018 wordt dit concreet
bij het opstellen van het verkiezingsprogramma.
Om de wat moeilijker te realiseren doelen zoals publiciteit en ombudswerk alsnog te
verbeteren zal de afdeling actief blijven werven naar ondersteuning van de fractie en het
bestuur. Ontbrekende competenties binnen de huidige actieve leden zullen hiermee verrijkt
moeten worden of op peil gehouden moeten worden.
Het jaar 2018 wordt een jaar van verkiezingen en campagne. Na de Tweede Kamer
verkiezing in 2017 is direct de voorbereiding van de gemeentelijke verkiezingen 2018 in gang
gezet. Dit door het formeren van een kandidatencommissie en een programmacommissie.
Tijdens de komende ALV kunnen de leden zich hier over uitspreken. Maar de ware proef zal
zijn de stem van de kiezer in maart 2018.
Na de verkiezingen zal de balans weer opgemaakt worden; welke leden komen op welke
posities en welke resteren voor ondersteunende- en bestuursactiviteiten. Wij hebben de luxe
een flink aantal actieve leden in onze afdeling te hebben waardoor we de beschikbare
competenties optimaal ingezet kunnen worden.
René Harinck
Voorzitter

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA SOEST-SOESTERBERG
Datum: 19 april 2017
Plaats: Bowlingcentrum Overhees in Soest
Afwezig met kennisgeving: Joop Haenen, Cees Verkerk, Wijgert Verstoep, Marijke en Frans
Kingma
Aanwezig: 20 leden (zie presentielijst)
1. Opening. De voorzitter, René, opent de vergadering. Omdat er enkele ‘nieuwe’
gezichten zijn, beginnen we met een voorstelrondje. Een bijzonder welkom voor
Jopie Nooren, lid van de Eerste Kamerfractie. Renë heeft haar gevraagd voor het
agendapunt 9, evaluatie verkiezingen.
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2. Mededelingen: geen
3. Inkomende post m.b.t. deze vergadering: geen
4. Samenstelling bestuur: Termijn René loopt af. Hij is herkiesbaar en met unanieme
instemming van de vergadering herkozen. Leo was ad interim lid van het bestuur.
Unaniem gekozen tijdens de vergadering en Leo zal Ed ondersteunen als duosecretaris en ledenadministrateur.
5. Verslag ALV van 22 november 2016: geen opmerkingen
6. Jaarverslag bestuur 2016: geen opmerkingen. René memoreert dat het relatief een
rustig jaar was. Geen verkiezingen. Voor de fractie lag dat anders, door de personele
wisselingen daar.
7. Actuele zaken uit de Raad: Zie Kompas. Osman meldt dat de Rekenkamercommissie
een onderzoek doet naar project Hart van de Heuvelrug. PvdA-fractie heeft meerdere
malen kritiek geuit op dit project.
De Heijbergh: Wil Stekelenburg complimenteert de fractie met hun aanpak. Ze
hebben het goed opgepakt en mogen dat succes best wat meer uitdragen. Wil is
deze week op bezoek geweest in de Heijbergh en is geschrokken. Het ziet er slecht
uit na de verbouwing. Fractie zal een werkbezoek regelen en Wil schuift aan.
Gebouw Orlando: Herman Postuma vraagt zich af waarom de raad hierover een
beslissing heeft genomen, zonder overleg met de bewoners. Adem licht toe, dat er
overdag veel binnenlocaties leegstaan. In discussie over kerntaken 2017 is dat
meegenomen en daarover is besloten. Locatie is participatieproject. Juist de PvdA
heeft overigens na een schorsing op de rem getrapt.
8. Jaarrekening: Han Redeker geeft toelichting. Het was noodzakelijk voor het webbeheer extra uitgaven te doen. Toename vergaderkosten werd veroorzaakt door een
oude rekening uit 2014, die niet betaald bleek te zijn. Penningmeester wordt
decharge verleend.
9. Verkiezing Kascontrolecommissie: Inga Nygren kan nog één jaar zitting hebben en is
daar toe bereid. Herman Posthuma is bereid de plek van Leo Hofman over te nemen.
10. Verkiezingen gemeenteraad 2018: Wil Stekelenburg heeft er bezwaar tegen dat
Osman in beide commissies plaatsneemt. Neiging dan programma toe te schrijven
richting beoogde kandidaatsraadsleden. Osman heeft hiervoor begrip en zal de
commissie voor het schrijven van het verkiezingsprogramma laten vallen. Het bestuur
zal zoeken naar vervanging en de leden via de mail vragen om met de kandidaat
akkoord te gaan. In de kandidaatstellingscommissie is Leo adviserend lid, omdat hij
ook zitting heeft in het bestuur. Vervolgens gaat de vergadering akkoord met de
voorgestelde profielschets.
11. Verkiezing afgevaardigden: Wil en Ad (plaatsvervangend) blijven afgevaardigden
voor het Congres. Adem blijft afgevaardigde voor het Gewest. Inga stopt er mee. Er
meldt zich geen vervanger.
12. Evaluatie verkiezingen Tweede Kamer. Jopie geeft in het kort aan welke
verschillende analyses zijn te maken over het resultaat van de PvdA. Hierna volgt
een boeiende gedachtenwisseling.
13. Rondvraag: Desgevraagd geeft Adem een toelichting op de vraag van Han, waarom
hij is doorgeschoven naar de positie van fractievoorzitter. Dat sloot het best aan bij de
wijze waarop de fractie onderling de taken verdeeld had. Men is in gesprek met
kandidaten voor de functie van fractie-assistent. Hopen iemand te vinden die deze
functie ziet als een opstap naar een raadsfunctie in de toekomst. Wil dringt aan op
een goede screening van de kandidaten.
Notulist: Leo Hofman
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NIEUWS UIT DE PROVINCIALE FRACTIE - TERUGBLIK OP DE
BEGROTINGSBEHANDELING
Op 6 november 2017 stond de Begroting van 2018 op de agenda van de Staten vergadering
die om 09.30 uur begon. Het was een dag van 15 uur vergaderen tot middernacht, maar
t.o.v. andere keren was het dit keer levendig en ontstond er ook debat over een aantal
onderwerpen.
De Provincie Utrecht heeft een begroting van ongeveer een half miljard, 10 x zoveel als
gemeente Soest.
Financiële consequenties. In 2018 is er een netto begrotingsoverschot van € 9,528 mln.
Meerjarig zijn de begrotingsoverschotten in tientallen miljoenen. De begroting is daarmee
meerjarig materieel sluitend.
Opvallend was dat er 4 van de 11 partijen tegen de begroting hebben gestemd, omdat ze
allemaal op bepaalde punten niet eens waren met het beleid. Zoiets gebeurt zelden!
Als PvdA fractie hebben wij 6 moties en een amendement ingediend. Totaal werden er 40
moties ingediend en 3 amendementen.
In vergelijking met Soest komen de collegepartijen zelf ook vaak met voorstellen, die ze
soms ook met oppositiepartijen samen indienen. Zo doen wij regelmatig zaken met
coalitiepartijen. Er ontstaan diverse meerderheden als de VVD en D66 (met ieder 9 zetels en
coalitiepartner!) anders stemmen. In deze gevallen krijgen wij als PvdA de ruimte om onze
voorstellen aan een meerderheid te helpen.
Hieronder kort een inhoudelijke terugblik op een aantal moties, die wij hebben voorbereid of
mede hebben ingediend:
-

Motie NRU:
Er is 9 miljoen euro gevraagd om doorgaand verkeer bij N230 (Noordelijke Rondweg
Utrecht) tussen A27 en A2 beter te laten doorstromen, door de rotondes bij
Overvecht verdieping mogelijk te maken voor doorgaand verkeer, zodat oponthoud
zal verminderen. Aangepaste motie is aangenomen.
Tevens wordt tijdens de commissievergadering van Mobiliteit, Milieu en Economie op
20 november, gesproken om de maximale snelheid van de hele weg 80 km te maken.

-

Motie meer bodemwarmte:
Om een stimuleringsmaatregel uit te werken waarvan VvE’s, corporaties en overige
bewonerscollectieven gebruik kunnen maken om over te stappen van aardgas naar
bodemwarmte. Hiervoor is gevraagd om € 300.000 euro uit de Energieagenda te
reserveren om minimaal 100 bronboringen van initiatiefnemers uit de provincie
Utrecht te ondersteunen om. De gedeputeerde heeft aangegeven dat er vanaf 2018
een fonds gaat starten, waarbij duurzaamheidsverzoeken als deze allen een plek
zullen krijgen. Hierop is de motie ingetrokken.

-

Motie maatwerk OV:
Te onderzoeken of een initiatief zoals BRENG-flex (een nieuwe vervoersservice) een
oplossing zou kunnen bieden voor de situatie in Leusden of in andere gebieden waar
onrendabele lijnen versoberd of geschrapt (dreigen te) worden.
In Arnhem hebben ze hier goede ervaringen mee met ´dunne´ lijnen.
De gedeputeerde heeft toegezegd dit te willen onderzoeken, wordt vervolgd..
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Wie weet kan het later ook ingezet worden om voor het OV tussen Soest en
Soesterberg in te zetten.
-

Motie medicijngebruik:
Verzocht is om (in samenwerking met de waterschappen) een goede analyse te
maken van de RWZI’s (rioolwaterzuiveringen) in de provincie Utrecht en te komen
met een plan voor de aanpak van medicijnresten in het (riool)water waarin de
mogelijkheden voor een extra zuiveringstrap op de medicijnresten meegenomen
wordt, ook voor nieuwe installaties.
De motie is unaniem aangenomen.

-

Motie verkeersveiligheid:
Samen met CU hebben wij gevraagd om op zeer korte termijn een
‘versnellingsagenda verkeersveiligheid’ inclusief benodigd budget aan de Staten ter
besluitvorming voor te leggen om reeds voorgenomen beleid versneld uit te voeren
en concrete verkeersonveilige situaties aan te pakken om daarmee een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de veiligheid op de Utrechtse wegen.
Deze motie is ook aangenomen.
Mocht u in Soest of Soesterberg knelpunten willen aandragen, laat het ons weten,
zodat het wordt opgenomen in de lijst van onveilige plekken, wegen of kruispunten.

Osman Suna

Voor het laatste nieuws binnen de PvdA volg ons op
http://www.pvdasoest.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/PvdASoest/
of Twitter: https://twitter.com/PvdASoest.
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IN HERINNERING

ANS HOLLEMAN-STRATMAN

Op 15 november j.l. overleed Ans Holleman op 89-jarige leeftijd in Molenschot, waar zij de
laatste drie jaar van haar leven woonde, omdat zij na een herseninfarct op intensieve zorg
was aangewezen.
Ans’ betekenis voor de gemeenschap en voor de PvdA in het bijzonder laten zich moeilijk in
een paar zinnen vatten, zeker als je recht wilt doen aan de omvang, de tijdsduur en de
intensiteit van al haar bestuurlijke activiteiten. Haar betekenis viel wel af te lezen aan de
volgepakte aula van Den en Rust waar die gemeenschap op 22 november geroerd afscheid
van Ans nam.
Wie met haar werkte wist hoe goed ze was in veel dingen maar ook dat zij zich nergens te
goed voor voelde. Bij een beroep op haar hulp hanteerde Ans geen rangorde. Het
voorzitterschap van de Provinciale Statenfractie, het afdelingsbestuur, de EHBO, de
vrouwenraad, de Wereldwinkel of die ontelbare andere organisaties waarin zij actief was
nam Ans even serieus als een folderactie in verkiezingstijd of een collecte voor het reuma
fonds.
Juist zo’n collecte legde vaak een flink beslag op haar tijd omdat zich aan elke deur wel een
lang gesprek ontspon. Wetende wat zich allemaal achter die deuren afspeelde wist Ans altijd
trefzeker het persoonlijke in haar politieke gedachtegoed te integreren. Vanuit diezelfde
taakopvatting liep Ans in het begin van haar voorzitterschap van De Heijgraaf stage om de
mensen en het werk van binnenuit te leren kennen. Evenzo nam zij vooraf altijd een kijkje in
de tehuizen die in haar provinciale klachtencommissie werden besproken.
Naar goed voorbeeld van Pieter Jelles Troelstra en Willem Drees zag Ans haar bestuurlijke
rol als dienend niet als heersend. Het ging haar niet om persoonlijke eer of macht, wel altijd
om de levenskwaliteit van anderen. Zo zag zij af van een positie als gedeputeerde voor de
provincie omdat zo’n carrièresprong teveel tijd en aandacht zou afsnoepen van haar
geliefden en haar directe leefomgeving.
Voor haar onbegrensde inzet en prestaties werd Ans koninklijk onderscheiden met een
ridderorde. Toch was zij meer vereerd met de gouden erespeld die zij in 2016 samen met
haar man Theo ontving uit handen van de directeur van het partijbureau als dank voor 50
jaar partijlidmaatschap. Ans benadrukte dat Theo en zij hun partij met gelijke trouw hadden
gediend omdat bij elke stap die Ans vooruit zette, Theo steeds bereid was om een stapje
terug te doen.
Zo trouw als Ans was aan haar partij, zo verknocht was zij aan de rooie vrouwen met wie zij
niet alleen streed voor de gelijkschakeling van de seksen, maar met wie zij even intens haar
blijdschap als momenten van leed kon delen. Dit groepje blijft nu verweesd achter.
Marijke Kingma-Geutskens
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