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Beste Leden,

Na een lange zomerperiode zijn de activiteiten in de fractie en het bestuur inmiddels weer
gestart. Deze week heb ik de eerste fractievergadering weer bijgewoond en wat opvalt, is de
volle agenda. Dit wordt deels gedreven door een volle vergaderagenda van de
gemeenteraad. Maar zeker ook door de vele bijkomende bijeenkomsten met
maatschappelijke organisaties in de gemeente. Dit zijn waardevolle contacten voor de lokale
PvdA. We moeten het niet meer hebben van een groot aantal fractieleden; de PvdA in Soest
is een kleine oppositiepartij geworden. Maar binding met organisaties, die hetzelfde sociale
doel voorstaan, is een goede manier om voeling te houden met de werkelijkheid in de wijk.
En het geeft een vorm van macht die aanvullend is aan de beperkte invloed van twee
gemeenteraadszetels in het politieke spel. Dit onderwerp zal zeker nog voorbij komen in de
jaarlijkse hei-dag die georganiseerd wordt door de fractie. Waar de gedachten opgemaakt
worden voor een nieuw politiek jaar.
Het bestuur van de afdeling kampt nog steeds met een tekort aan actieve leden die een
basis moeten vormen voor activiteiten van de afdeling. Er zal bijvoorbeeld weer wat verwacht
worden van de lokale leden voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is
nu al duidelijk, dat we deze taak met het huidige aantal actieve leden moeilijk gaan redden.
Reden te meer om samenwerkingsverbanden aan te gaan in de regio. De opstap met
regionale werkconferenties met vier andere afdelingen is een goede manier om elkaars
afdelingen te leren kennen. Volgende stap kan zijn een gezamenlijke campagneorganisatie.
Met verenigde krachten moet hier meer uit te halen zijn.
Over regionale samenwerking; twee ontwikkelingen zorgen voor een goede stap naar
uitbreiding van het netwerk. Osman Suna is inmiddels toegetreden tot de provinciale staten
als vervangend fractielid. En ik ben in juni gekozen tot voorzitter van het bestuur van het
Gewest Utrecht. Wij zullen beide deze posities benutten voor de afdeling Soest. Uitbreiding
van relaties in het politieke en maatschappelijke netwerk wordt cruciaal komende jaren in
een kleiner wordende PvdA, landelijk, maar ook in de gemeente.

René Harinck
Voorzitter PVDA afdeling Soest
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- Actuele zaken uit de raad
Wonen met zorg
Twee thema’s waar de PvdA zich sterk voor maakt en die ook in het verkiezingsprogramma
twee van de peilers waren.
Helaas is er in Soest de afgelopen twee jaar weinig tot niets concreets van het college te
melden. Er zijn geen nieuwe initiatieven van wonen met zorg gerealiseerd, geen nieuwe
locaties in beeld gebracht en geen acties van het college in de nabije toekomst te
verwachten.
We hebben in de fractie frequent met vertegenwoordigers van de ouderenbonden hier over
gesproken en onze teleurstelling met hen gedeeld.
Het lijkt alleen maar erger geworden rond het thema wonen met zorg door de krimpende
budgetten voor intramurale zorg en sinds kort ook voor zorg thuis. Ook dreigt er een sluiting
van dagcentra waar ouderen met beginnende dementie of lichamelijke beperkingen
opgevangen kunnen worden. We hebben daar voor de zomer kritische vragen aan het
college over gesteld, omdat het gaat over gelden die vanuit de WMO, dus de gemeente,
worden toegekend.
En dan zijn er nog de problemen rond de sluiting van de Heybergh, waardoor een heel
woonzorgcentrum uit Soesterberg dreigt te verdwijnen.
We hadden verwacht dat het onderwerp wonen met zorg en de nota daarover al in de
gemeenteraad zou zijn geagendeerd, maar dat is tot nu toe helaas nog niet het geval.
Faillissement en doorstart Sauna Soesterberg (Omega Spa & Wellness Center)
De slepende kwestie omtrent de sauna blijft de gemoederen bezig houden. De grond waarop
de vorige sauna stond moest gekocht worden van de familie Zieleman, aangezien het
ecoduct dat gerealiseerd moest worden, precies op die locatie zou komen. De sauna heeft
daarom een nieuwe plek gekregen achter het complex van Kontakt der Kontinenten in
Soesterberg.
Het Boele Staal Ecoduct is inmiddels gebouwd; dat ecoduct is een belangrijk onderdeel van
het Hart van de Heuvelrug (HvdH) project.
Ondertussen was het bedrijf ook doorverkocht, maar de nieuwe eigenaar kon de grond niet
kopen, omdat hij het financieel niet rond kreeg. Daarom is er een erfpacht constructie
bedacht, welke in werking trad in 2015.
Desondanks is het de eigenaar niet gelukt om de sauna financieel gezond te exploiteren.
Een jaar na de opening op de nieuwe locatie was een faillissement niet te voorkomen.
Er lag een plan voor een doorstart, maar toen kwam de familie Zieleman, de vorige eigenaar
van de sauna, ineens met een beter bod bij de curator voor een doorstart, dus was Zieleman
plotseling ook in de race voor overname. Het bod van familie Zieleman is beter, waardoor de
curator verder gaat met hen als gesprekspartner en wordt de huidige eigenaar, die failliet
gaat, aan de kant gezet!
Als PvdA fractie hebben wij kritische vragen hierover gesteld en hebben er gesprekken
plaats gevonden met de wethouder.
Wij hebben de nadruk gelegd op behoud van arbeidsplaatsen voor het personeel, waarbij de
bestaande contracten gehandhaafd moeten blijven. Daarnaast hebben we ook onze zorgen
geuit voor de leveranciers.
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Wij gevraagd het college gevraagd om deze punten te benadrukken en aan de orde te
stellen tijdens de gesprekken over een doorstart, en de erfpachtconstructie op de grond niet
te handhaven.
Wij vinden het moreel gezien niet kunnen, dat de erfpacht wordt voortgezet onder deze
omstandigheden en de insteek moest zijn, dat de grond gekocht zou worden.
Maar het college en ook de stuurgroep van het HvdH project, (bestaande uit
vertegenwoordigers van Provincie Utrecht, Gemeente Zeist en Gemeente Soest), die over
de financiën gaan, dachten daar anders over.
Stuurgroep HvdH liep niet te popelen om van erfpachtconstructie af te komen i.v.m. de riante
rente, want de inkomsten uit erfpacht worden gebruikt om de tekorten op het HvdH project te
dekken!
De erfpachtconstructie blijft in ieder geval tot 2020 toch bestaan. Het college heeft naar onze
mening steken laten vallen bij de nieuwe afspraken omtrent de erfpacht.
Naar buiten toe wordt gezegd dat de erfpacht op dezelfde wijze doorgaat, maar dat blijkt bij
doorvragen absoluut niet zo te zijn!
Familie Zieleman krijgt korting op de rente van de erfpacht, mits de betalingen op tijd worden
gedaan.
De korting op de rente bedraagt maar liefst 25%,!
Zo hoopt men, dat het een stimulans is om op tijd te betalen!
Belachelijk vinden wij deze redenering.
Stelt u zich eens voor: u gaat uw huis verhuren, maar u twijfelt of de huurder op tijd betaalt
en daarom geeft u nog eens extra korting op de huurprijs om er toch zeker van te zijn dat de
huur wordt overgemaakt. Vindt u dat ook niet een beetje krom?
Wie wordt hier beter van? De familie Zieleman is een handige ondernemer en krijgt het voor
een derde keer voor elkaar om de overheid te slim af te zijn. Hij is de grote winnaar van deze
doorstart en krijgt het bedrijf goedkoper terug met nogmaals een extra korting van de
overheid.
Wat staat daar tegenover? Krijgen de medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als
voorheen? Het lijkt er niet op. Worden de leveranciers alsnog betaald? Dat gaat ook niet
gebeuren; zij kunnen ook fluiten naar hun centen.
Dit betekent, dat de overheid met deze rentekorting 30.000 euro jaarlijks minder zal
ontvangen dan eerder was afgesproken.
Het geld is niet altijd het belangrijkste, maar dit getuigt wederom van een slecht resultaat van
de onderhandelingen, eerst van de provincie, daarna van stuurgroep van HvdH en nu ook
van de gemeente Soest zelf!
Ook hebben wij als Statenfractie de kwestie in de Provinciale Staten aan de orde gesteld en
uitleg gevraagd. De gedeputeerde Krol wijst vooral naar Soest (want die tekent de
erfpachtovereenkomst) en kijkt naar het gehele financiële plaatje. Hij is van mening dat het in
deze tijd, waarbij de rentes heel laag zijn, niet raar is, dat er een korting op rente wordt
gegeven. De erfpacht zorgt toch voor extra inkomsten voor het project en dat vindt Krol
waardevol, ook al is het veel minder dan waarop twee jaar geleden was gerekend.
Al jaren zijn wij een roepende in de woestijn, want de overige partijen vinden het allemaal
prima en zij laten het zomaar gebeuren. De enige andere partij, die echt kritiek heeft geuit op
de gang van zaken is LAS.
Ondanks alles zullen wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, op de agenda zetten en
waar dat kan bijsturen.
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Noodopvang Asielzoekers in Soesterberg
Het opvangen van asielzoekers in Zeist vindt nu al geruime tijd plaats. Dit gebeurt hetzij in de
noodopvang hetzij op het asielzoekerscentrum. Officieel is de noodopvang en het
asielzoekerscentrum onderdeel van de gemeente Zeist, maar het zit vlak naast de A28 en
meteen naast het dorp Soesterberg. Het dorp Zeist ligt op een aardige afstand van beide
locaties. Dat is dan ook de reden dat wij het liever over Soesterberg hebben en niet over
Zeist. De opvang is bedoeld voor vluchtelingen wiens leven in eigen land niet meer
gegarandeerd kan worden. De grootste groep vluchtelingen bestaan uit Syriërs die de oorlog
(zoals IS, rebellen, de Russische bombardementen, Iraanse strijders, het Syrische regime) in
hun eigen land ontvluchten. Daarnaast zijn er ook veel asielzoekers uit Eritrea, die de
wreedheden van het eigen regime ontvluchten. In totaal zijn er momenteel 354 asielzoekers
gehuisvest binnen het Asielzoekerscentrum Soesterberg, bestaande uit:
Mannen: 244
Vrouwen: 85
Waarvan kinderen tot 18 jaar
: 54
Waarvan kinderen tussen 4 – 18 jaar
: 39
De herkomstlanden en aantallen per herkomstland zijn als volgt:
1.
Syrië
115
2.
Irak
43
3.
Iran
21
4.
Afghanistan
14
5.
Eritrea/Ethiopië
12
De overige asielzoekers zijn afkomstig uit meer dan 26 verschillende landen.
Begin 2016 vreesden wij samen met vele andere gemeenten in Nederland, dat de opvang
van de vele asielzoekers ontoereikend zou zijn. Dit was ook het geval, totdat er een akkoord
met Turkije gemaakt werd over de asielzoekers. Hierna is de instroom van vluchtelingen die
naar Nederland komen om asiel aan te vragen enorm gekrompen en is er een overcapaciteit
aan bedden en opvanglocaties ontstaan. Tot die tijd was er een tekort aan bedden, getuige
de lange opvang van vele maanden op een noodopvanglocatie. Momenteel zijn er ongeveer
50 vluchtelingen gehuisvest op de noodopvanglocatie te Soesterberg.
Er waren en er kunnen maximaal 650 mensen worden opgevangen. Door het lage aantal
hebben de burgemeesters van Soest en Zeist in nauw overleg met verantwoordelijke partijen
besloten om de noodopvanglocatie op stand-by te zetten.
Wat nu?
Vanuit de Partij van de Arbeid zijn wij blij dat Soest en Soesterberg ook een bijdrage heeft
kunnen leveren aan het opvangen van mensen, die huis en haard hebben moeten verlaten.
Het is belangrijk, dat deze mensen zo snel mogelijk de procedure doorlopen en duidelijkheid
krijgen over een mogelijke verblijfstatus. Hierbij is het natuurlijk zo dat men zo snel als
mogelijk mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenwerk Nederland en de
vele vrijwilligers spelen hier een grote rol in. Met name zaken zoals de Nederlandse taal en
het wegwijs maken in Nederland zijn belangrijke aspecten om goed deel te kunnen nemen
aan de samenleving.
Vanuit de Partij van de Arbeid Soest/Soesterberg maken wij ons zorgen over hoe het nu
verder moet met de noodopvanglocatie.
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Daarnaast is de doorstroming van asielzoekers met een verblijfstatus naar de sociale
woningbouw een groot knelpunt. Vooral omdat de markt toch al zo op slot zit.
De behoefte aan sociale huurwoningen in het algemeen en de iets duurdere huurwoningen is
enorm. Dit is voor ons een aandachtspunt, dat wij ook continu op verschillende momenten in
de raad en daarbuiten bespreken.
- Themavergadering van de afdeling
Op dinsdagavond 22 november a.s. organiseren we de najaarsledenvergadering en we
willen deze vergadering combineren met een thema-avond over de ‘Van Waarde discussie
lokaal’ en ‘Armoedebeleid lokaal’.
Voor beide thema’s zal een inleider uiteen zetten, wat e.e.a. behelst en wat we daar mee
kunnen en/of moeten doen.
We willen beide thema’s graag uitspitten aan de hand van voorbeelden, hoe ernstig de
situatie is en we zouden willen horen wat voor praktische ideeën en oplossingen er wel of
niet mogelijk zijn.
Je zou deze themavergadering kunnen vergelijken met de huiskamer bijeenkomsten, die we
eerder organiseerden.
We nodigen hierbij alle leden van onze afdeling Soest/Soesterberg uit om mee te
discussiëren en mee te denken, hoe dit soort situaties op te lossen of te verlichten zijn.
We willen op deze manier de leden graag uitnodigen zinvolle oplossingen aan te dragen en
weer meer betrokken te raken bij wat er leeft in de gemeente en mogelijk de regio.
De fractie kan actuele voorbeelden van schrijnende gevallen en oplossingen daarvoor
meenemen in het debat in de raad.
We hebben recentelijk in een gecombineerde vergadering van fractie en bestuur over
armoede en b.v. daklozen gesproken, en in die discussie wisten we weinig voorbeelden uit
Soest en Soesterberg te duiden, omdat deze ellende zich vaak achter de voordeur afspeelt.
Vorige week kregen we een kopie toegestuurd van het jaarverslag 2015 van de voedselbank
Gooi & Omstreken en daarin werd vermeld, dat in 2015 de voedselpakket uitgifte in Soest
was gestegen van 60 naar 91, dat zijn geen aantallen om vrolijk van te worden.
Er is dus wel degelijk armoede in onze gemeente en daar willen we wat aan doen.
Als dat kan met bijsturing van beleid in de raad, steun aan banenprojecten, steun aan sociale
projecten en initiatieven etc. die armoedesituaties proberen op te lossen.
De leden- en themavergadering op 22 november a.s. vindt plaats in De Achterkamer bij
Bowling Overhees, Willaertstraat 49-c, aanvang 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie en
thee voor u klaar.
Als u vragen heeft kan dat bij Edward den Adel via de mail op het volgende adres
pvdASoest-Edward@kpnmail.nl of per telefoonnummer 06 55694484.
We zien u graag op 22 november tegemoet.
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- Uitnodiging regionale werkconferentie
Op zaterdag 29 oktober a.s. wordt de derde regionale werkconferentie georganiseerd. Ook
nu zal dit georganiseerd worden door de afdelingen Baarn, Leusden, Nijkerk, Amersfoort en
Soest.
Het thema wat deze keer behandeld gaat worden is ‘Wonen’. Een thema dat actueel is en de
regionale politiek aangaat. Of het nu gaat om voldoende sociale woningbouw of het
toekennen van woonruimte aan statushouders, het heeft veel impact op de onze inwoners en
het kan de gemoederen hoog doen oplopen.
Naast de betrokkenheid van enkele maatschappelijke organisaties zullen twee Tweede
Kamerleden deel nemen aan de werkconferentie. Grace Tanamal is onze regionale
vertegenwoordigster in de Tweede Kamer.
En Albert de Vries heeft het thema “Wonen” als woordvoerder in zijn portefeuille.
Alle leden zijn hierbij welkom, om te luisteren of mee te discussiëren. Houdt daarom de
datum vrij. Een definitieve uitnodiging volgt eind september met informatie over de plaats en
tijd.
- Campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017
Volgend jaar op 15 maart om precies te zijn, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer
gepland.
Deze ministerraad heeft best veel dingen voor elkaar gekregen. Wij maakten als partij deel
uit van de regering, maar we hebben als partij de bereikte dingen niet goed over het voetlicht
kunnen brengen.
Het gevolg is, dat de peilingen voor de PvdA landelijk best wel dramatisch te noemen zijn.
Wie de partijleider zal zijn is ook nog niet 100% zeker, daar is discussie over, maar goed,
daar hebben we als individuele leden ook niet meer mogelijkheden in dan straks misschien
te stemmen op je favoriete kandidaat, als er naast Samson zich nog een andere kandidaat
zich aanmeldt.
Wat kunnen wij doen? Misschien een beetje tegen de stroom in zwemmen? Als we niets
doen en weinig zichtbaar zijn, gaat ons dat zeker ook niet helpen.
We willen lokaal toch wel de straat op en campagne gaan voeren.
We hebben een aantal leden bereid gevonden een campagneteam te formeren.
Frans Bos, Herman Posthuma en Leo Hofman gaan een campagneplan opstellen om enige
structuur in de campagne te brengen en om de ‘vele’ leden die ons willen helpen op de
campagnedagen aan te sturen.
Mogelijk gaan we onze campagne met de afdeling van Baarn samen doen; daar wordt nog
over nagedacht.
Onze wens is dat we frequent op straat en op de markt in Soest en Soesterberg zullen zijn
en we gaan flyeren, straatenquêtes houden, rozen uitdelen, kortom, het bekende werk.
We zouden graag willen, dat zich deze keer ook leden aanmelden, die nog niet zo actief zijn
in onze partijafdeling, want vele handen maken licht werk.
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De campagne zal dit najaar starten en met een beperkte frequentie gaan we beginnen, vanaf
januari willen vaker ons gezicht laten zien en we hopen, dat we zo veel mensen kunnen
overtuigen, dat het er toe doet, dat ze PvdA stemmen.
Dus als u straks wordt gevraagd, reageer positief en help ons met de campagne, die niet
alleen door het bestuur en de fractie gevoerd dient te worden, maar ook op de steun van de
andere leden kan rekenen door in ruime getale deel te nemen aan de campagneactiviteiten.
- Ledendemocratie; naar meer invloed voor leden
Binnen de PvdA is een grote verandering gaande.
Dat is niet een verandering, die de media haalt en ook geen externe publiciteit nodig heeft.
Het is een interne verandering en het betreft “invloed”.
Invloed van leden op de inhoudelijke koers, die de partij vaart. Ieder lid zal dit moeten
beseffen omdat het de oude wijze van invloed via de afdelingen met congres- en
gewestelijke afgevaardigden vervangt.
Het houdt in dat ieder lid evenveel invloed heeft, dus geen verschil meer tussen de stem van
een afgevaardigde of een individueel lid.
Hoe gaat dit dan gebeuren? Nog steeds door middel van congressen, politieke ledenraden
en gewestelijke vergaderingen. Maar ieder lid heeft de mogelijkheid om zelf voorstellen te
doen in de vorm van amendementen, die met voldoende draagvlak ter stemming worden
gebracht en daarmee uiteindelijk door de partij zullen moeten worden uitgevoerd.
Dit gaan we merken in de politieke ledenraad, maar ook in november wanneer het concept
verkiezingsprogramma op deze wijze beïnvloed kan worden. Dit gaat getrapt via
voorcongressen in de gewesten, waar voldoende draagvlak verkregen kan worden.
En vervolgens via een online platvorm waar gestemd kan worden op de amendementen.
Bij voldoende positieve stemmen wordt een voorstel dus ingebracht in het congres waar het
aangenomen kan worden door de leden.
Samenvattend: alle leden hebben de mogelijkheid om voorstellen te doen en alle leden
hebben een gelijke stem om voorstellen goed of af te keuren.
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