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Beste PvdA ’ers
In de voor u liggende Kompas vindt u onder andere bijdragen van de fractie en onze
congresganger Jan Willem Nuismer.
Belangrijk onderwerp tijdens het komende congres op 14 en 15 maart in Utrecht is de
bespreking en vaststelling van de resolutie ‘integratie’, die inmiddels veel stof heeft doen
opwaaien.
Tijdens onze eerstvolgende ALV zal er ruimte zijn om met elkaar te discussiëren over de
resolutie, zodat Jan Willem optimaal geprepareerd naar het congres kan gaan.
Ten aanzien van de gemeentepolitiek staat binnenkort de vaststelling van het ruimtelijk plan
Soesterberg op de agenda.
In de stuurgroep, waarin de provincie, Zeist en Soest samenwerken, is inmiddels
overeenstemming bereikt, al maakte Soest nog wel een voorbehoud met betrekking tot de
natuur golfbaan.
Inmiddels is er een extra Raadsvergadering aan dit onderwerp gewijd en de PvdA fractie heeft
– na rijp beraad – besloten het initiatief van GIS (Golfen in Soest) niet te steunen. Wel veel
waardering voor het geweldige werk, dat verricht is, maar de fractie vindt, dat de uitkomst van
het onderzoek (hoe discutabel ook) gerespecteerd moet worden. Geen golfbaan op de
vliegbasis dus, een domper voor de vele golfliefhebbers op de publieke tribune.
Het definitieve ruimtelijke plan, dat uiteindelijk een flinke impuls voor Soesterberg moet
opleveren, zal op maandag 9 maart in Soesterberg (Officierskantine) gepresenteerd worden.
Tijdens de komende ALV zal ik de voorzittershamer overdragen aan Han van Marwijk (nu vicevoorzitter). Zelf zal ik tot de verkiezingen van 2010 nog deel blijven uitmaken van het bestuur.
Het wordt een druk 2009 met alle noodzakelijke voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.
Er wordt veel van ons gevraagd om er voor te zorgen, dat de verkiezingen even succesvol zijn
als in 2006.
De agenda voor de komende ALV vindt u elders in deze Kompas.
Ik hoop u allen te zien op woensdag 11 maart a.s. in de achterkamer van het Bowlingcentrum
Overhees!
Cees Verkerk
Voorzitter PvdA, afdeling Soest/Soesterberg

1

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum : Woensdag 11 maart 2009
Tijd: 20.00 u., zaal open 19.30 u.
Plaats : De Achterkamer, naast de bowling Idea, Willaertstr. 49, Soest
Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Binnengekomen stukken.
4. Verslag Ledenvergadering 10 december 2008.
5. Jaarverslag bestuur PvdA afd. Soest / Soesterberg 2008
6. Jaarverslag gemeenteraadsfractie.
7. Jaarverslag wethouder.
8. Financieel jaarverslag, inclusief kascontrolecommissie.
9. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
10. Begroting 2009.
11. Bestuursverkiezing.
Voorstel: Han van Marwijk, kandidaat voorzitter
12. Congres PvdA, 14 en 15 maart.
13. Gemeenteraadsverkiezingen 2010
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Af- of aanmelding of verzoek opgehaald te worden : 035- 6026102 of 0346- 353380.
Namens het bestuur : Gerrit Stekelenburg
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JAARVERSLAG 2008 PVDA AFD. SOEST/ SOESTERBERG
door Gerrit Stekelenburg
Bestuur
Het bestuur heeft na de laatste Algemene Ledenvergadering bestaan uit 6 personen, helaas na het
vertrek van Inga, alleen maar mannen.
Cees Verkerk, voorzitter, Han van Marwijk, vice-voorzitter, Gerrit Stekelenburg, secretaris, Guido
Brandt Corstius, penningmeester, Frans Bos, ledenadministrateur, webmaster, campagne leider,
Jan- Willem Nuismer, lid.
Guido en Jan- Willem waren tevens onze congres afgevaardigden.
Bestuurstaken
Het bestuur heeft louter bestuurlijke taken. Bemoeit zich dus niet met het beleid van de fractie. Wel
heeft het een toezichthoudende taak. De fractie zal zich moeten houden aan ons
verkiezingsprogramma. In ons geval, met een wethouder in het College, ook aan het
Collegeprogramma. Beide programma ’s zijn goedgekeurd door onze partij.
Het bestuur heeft de contacten met het gewest en het hoofdbestuur. Dat betekent dat bij
beleidsmaatregelen binnen de partij en binnen het gewest de vertegenwoordigers van ons bestuur
meedenken, meepraten en meebeslissen.
Gewest
Vier keer per jaar vergadert het gewest. Dit jaar iets meer vanwege problemen in het provinciale
bestuur. Melden we vorig jaar nog dat CDA, VVD en PvdA elk twee gedeputeerden leverden, nu
kunnen we melden dat onze gedeputeerden verdwenen zijn en vervangen door
vertegenwoordigers van de Christen Unie. Een teleurstellende gebeurtenis.
Een afspraak met de VVD om het dwarsliggende CDA uit het College te zetten mislukte door
tweespalt binnen de VVD fractie. Dus nu zijn wij onze gedeputeerden kwijt. Naar onze mening is
het spel niet al te slim gespeeld.
Het is wel jammer, want onze invloed binnen het provinciaal bestuur is duidelijk verminderd.
Gezien de herinrichting van de vliegbasis en het masterplan Soesterberg waar aan gewerkt wordt,
een hele teleurstelling.
Gewestvoorzitter Hans Schraders is opgestapt een opgevolgd door Agnes van Gent.
We zijn afdeling van het jaar af. Tijdens een door ons georganiseerde oudejaarsbijeenkomst voor
het gewest heeft voorzitter Cees Verkerk de wisselbeker overgedragen aan Veenendaal.
Ledencontact
Ons ledenaantal is helaas teruggelopen naar 138. Deels door overlijden of verhuizen. Helaas ook
door opzeggingen, meestal veroorzaakt door de landelijke politiek. Gelukkig ook wat nieuwe
aanmeldingen, ook meestal ten gevolge van de landelijke politiek.
De mogelijkheid voor de leden om elkaar te ontmoeten werd geboden bij de najaarsvergadering,
de Algemene Ledenvergadering en de Oudjaarreceptie.
In hoofdzaak is ons communicatiemiddel de website die dagelijks vernieuwd wordt en waarop het
volledige wel en wee binnen onze partij gevolgd kan worden, zowel plaatselijk, regionaal als
landelijk.
Ons partijblad “Het Kompas”, verschijnt eigenlijk te weinig maar dit komt doordat er te weinig kopij
binnen komt. Uiteraard wel altijd voorafgaand aan een ledenvergadering.
Op 1 mei zijn weer onze befaamde rode bloemen bezorgd bij de 70 plussers. Met dank aan Saskia
ten Hove die e.e.a. georganiseerd heeft.
Dit jaar zijn onderscheidingen uitgereikt aan 5 leden die tussen de 50 en 60 jaar lid zijn.
Vergaderen
Het bestuur heeft regulier 7 keer vergaderd. Verder volgen regelmatig de bestuursleden de fractie
vergaderingen. De bestuursvergaderingen worden regelmatig bijgewoond door wethouder en
fractie, meestal de fractie voorzitter. Dit betekent dat we uitermate goed op de hoogte zijn van
elkaars handelen. We kunnen de samenwerking, ook al is er soms enig verschil van mening, als
zeer plezierig omschrijven.
Andere vergaderingen zoals gemeld met het gewest en de landelijke congressen.
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Campagne
In Soest is drie keer campagne gevoerd. We mogen zeggen, succesvol. In zijn algemeenheid
positieve reacties. Met name onze spaarlampenactie, in het kader van het milieu.
Voor meer informatie, ook als u mee wilt doen, zoek contact met Frans Bos, onze coördinator.
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Na onze succesvolle verkiezingen van 2006 komen zo langzamerhand de verkiezingen van 2010
er aan. Reeds vooruitlopend heeft de kandidaatstellingscommissie van 2006, Inga Nygren en
Gerrit Stekelenburg, gesprekken gevoerd met de fractieleden, assistent en wethouder. Aan de
hand van deze gesprekken kan dan een fractieprofiel gemaakt worden voor de komende fractie.
Wat viel mee, wat viel tegen, wat is leuk, wat is vervelend, kortom, hoe ervaar je het werken in een
PvdA fractie ?
Ter voorbereiding van een eventuele kandidaatstelling komt volgend keer een omschrijving van het
“ideale" fractielid.
Denk er eens over na, misschien wil je zelf, misschien ken je iemand anders die nog geen lid is.
Laat zo iemand wel echt op tijd lid worden.

CONGRES PVDA 14 EN 15 MAART 2009
Dit Congres wordt gehouden in Utrecht. Central Studios, Gietijzerstraat 3/5.
Beide dagen beginnend om 10.00 u.
Het congres is voor ieder lid toegankelijk en voor het eerst heeft ook iedere bezoeker het
recht om mee te stemmen.
Het is niet verplicht alle tijd aanwezig te zijn, je kunt gaan en komen wanneer je wilt.
Interessante zaken zijn :
- Resolutie integratie, zaterdagmiddag
- Speech Lilianne Ploumen, voorzitter, zaterdagmiddag
- Speech Mariëtte Hamer, fractie - voorzitter Tweede Kamer, zaterdagmiddag
- Verkiezingen Europees Parlement, zondagochtend
- Politieke Actualiteit, zondagmiddag
- Speech Wouter Bos, politiek leider, zondagmiddag
Het is echt een aanrader om het eens mee te maken. Het is een hele belevenis.
Je ontmoet in de wandelgangen alle bekende politici in het wild en ze zijn nog
aanspreekbaar ook.
Bovendien zijn er allerlei stands met materialen en plaatsen waar je informatie kan krijgen.
Heb je vragen of problemen, als je niet direct geholpen wordt dan zal je in ieder geval de
weg gewezen worden.
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Golf of geen golf op de basis
Een bijdrage van Paul Lemmen, wethouder PvdA

Een heet hangijzer voor de Soester politiek was recent het onderzoek naar de
mogelijke inpassing van een natuurgolfbaan op de voormalige vliegbasis
Soesterberg. De standpunten lagen ver uiteen, zelfs binnen de partij. Op 2
maart heeft de gemeenteraad in een speciale raadsvergadering nee gezegd
tegen de komst. Voor zowel de fractie als mijzelf was het duidelijk dat die
golfbaan op de basis niet haalbaar is.
De voorgeschiedenis is lang. De gemeenteraad had bij de vaststelling van het
concept-ruimtelijk plan van de vliegbasis, pakweg 9 maanden geleden, besloten dat er
een onderzoek gedaan zou moeten worden naar het golfen op de vliegbasis. Op basis
van dit onderzoek zou de raad vervolgens een definitief standpunt kunnen innemen.
De initiatiefgroep GiS (Golfen in Soest) had een plan ingediend waaruit zou moeten
blijken dat een natuurgolfbaan op de vliegbasis best valt in te passen. Naast
zweefvliegers, een museum en een treintje of wat daar op lijkt naar station Den
Dolder. Met verve heeft GiS dit plan verdedigd.
Echter, de ingeschakelde deskundigen van de stuurgroep kwamen tot een andere
conclusie. Inpassing is niet mogelijk, omdat de natuurgolfbaan, die in totaal ruim 100
ha. zou innemen, in conflict zou komen met de natuurwaarden; om in het
natuurjargon te blijven, in conflict zou komen met de eisen van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en de EHS-saldobenadering. Die saldobenadering is een maat
om de verstoring af te wegen tegen de bescherming van de natuurwaarden.
Dat njet van de deskundigen is steeds bestreden door de GiS, maar dat heeft niet
voorkomen dat zowel de gemeente Zeist als de provincie – de twee andere partners in
de stuurgroep – tegen de komst van de golfbaan bleven. De raad van Zeist had zich al
in een motie tegen verklaard. Provinciale Staten waren tegen, omdat de provincie
geen golfbanen meer wil aanleggen in kwetsbare natuurgebieden.
Voor Soest lag dit ingewikkelder. Soest 2002 had zich helemaal verbonden met het
plan en bleef zich, ongeacht de uitkomsten van het onderzoek, achter het GiS-plan
scharen. Ze kregen de VVD hierin mee. Voor mij als lid van de stuurgroep kon ik
moeilijk de uitkomsten van het onderzoek negeren. Daarom had ik al eerder in het
college een minderheidsstandpunt ingenomen. Ik vond en vind een natuurgolfbaan op
de basis niet haalbaar op basis van de onderzoeksbevindingen. Als de
realiseringskansen nihil zijn, dan heeft het weinig zin om de openlijke confrontatie aan
te gaan met Zeist en de provincie; partners die Soest straks nog hard nodig heeft bij
de uitwerking van het ruimtelijk plan voor de vliegbasis. En ook hard nodig heeft om
het masterplan voor Soesterberg tot een succes te maken. De fractie dacht er
hetzelfde over.
De discussie over wel/niet een golfbaan op de vliegbasis is nu voorbij. Een blokkade is
opgeheven. De weg is nu vrij om het ruimtelijk plan in al zijn facetten te gaan
beoordelen. Uiterlijk half juni weten we of het plan definitief is.
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JAARVERSLAG 2008
door Madelon de Graaff

PVDA FRACTIE

Fractievergaderingen
Halverwege het jaar werd overgestapt op een ander vergaderschema. Ontmoeting/ Ronde en
Raad werden niet langer op dezelfde avond gehouden, maar over twee opeenvolgende
donderdagen verspreid. Dat betekende ook, dat de fractie vaker bij elkaar is gekomen.
In 2008 is de fractie ongeveer 22 maal bij elkaar gekomen om te vergaderen, ter voorbereiding op
een ontmoeting/ronde en/of raadsvergadering.
De Raad is in 2008 ca. 25 maal bij elkaar geweest. Een klein aantal van deze bijeenkomsten was
gewijd aan een presentatie over het masterplan voor Soesterberg, de vliegbasis en de
herinrichting van de Van Weedestraat.
Ruim 20 maal waren er andere bijeenkomsten, al of niet in het gemeentehuis, waar de raadsleden
voor waren uitgenodigd.
Daarnaast nemen wij deel aan verschillende werkgroepen, zoals ambtelijk/bestuurlijke werkgroep
WMO, de begeleidingsgroep politiesurveillanten, contact met de accountant, leesbaarheid
programmabegroting, jeugd en jongerenbeleid.
Natuurlijk heeft de fractie actief deelgenomen aan de PvdA caravanacties.
Behaalde doelen
De proef met gratis openbaar vervoer, een van onze speerpunten, voor 65+ers, van maart tot
september, was een succes.
Twee amendementen op de woonruimteverdeling werden aangenomen, te weten:
het amendement betreffende het labelen van woningen voor senioren, de zgn. nultredenwoningen,
en voor mensen met een fysieke beperking, de zgn. 3* en 4* woningen, en het amendement
betreffende het verschaffen van een voorrangsregeling aan mensen die al ruim 3 jaar en voor 70%
meedoen aan de loting en bij voortduring een niet trekken, ook na de extra loting. Het derde
amendement om opportunistische woningzoekers af te schrikken betreffende een instelling van
een wachttijd van een jaar voordat men mag meedoen aan de loting, kon niet op medestanders
rekenen. Uit juridisch oogpunt dienden de amendementen enigszins aangepast te worden, maar
de essentie bleef staan.
De Internationale Kinderfeestdag werd in 2008 opnieuw gehouden en grootser dan in 2007. De
Internationale Kinderfeestdag op 23 april zien wij als een goed moment om kinderen op een leuke
manier kennis te laten maken met het gemeentehuis, de burgemeester, de gemeenteraad en nog
belangrijker, een gedeelte van hun taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dit jaar
hebben 6 scholen deelgenomen aan de kinderraad. Omdat er naast verantwoordelijkheid van
kinderen ook tijd moest zijn voor ontspanning, waren er in de middag volop activiteiten
georganiseerd voor alle kinderen van Soest en Soesterberg. Het was een groot succes!
Er kwamen ongeveer 400 kinderen naar deze middag, waarin workshops, optredens, sport,

spel, dans, cadeaus en veel lekkers op hen stond te wachten.

EEN VOORUITBLIK - 2009
door Osman Suna
VAN WEEDESTRAAT
Nadat eerder bij de behandeling van detailhandelsnota de Van Weedestraat als
hoofdwinkelcentrum van Soest was aangeduid, heeft de raad eind 2008 besloten om stapsgewijs
die straat af te sluiten voor verkeer. De fractie steunt de ontwikkelingen en hoopt de concreet
uitgewerkte plannen, om het eerste deel af sluiten voor verkeer, nog voor 2010 te zullen zien. Zo
zal de allure en sfeer sterk verbeteren en gaan Soesters met veel plezier ook winkelen en niet,
zoals andere partijen van mening zijn, de Van Weedestraat alleen voor het doen van gerichte
boodschappen gebruiken.
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Het afsluiten van het tweede deel van de straat wordt een stuk ingewikkelder, omdat er voor het
verkeer nog geen alternatief is. Hier moeten wij in de komende jaren zorgvuldig naar kijken,
voordat wij al te snel een beslissing nemen. In ieder geval is de fractie er nog altijd voorstander
van om de straat volledig af te sluiten voor het verkeer.
Zoals wij ook in ons verkiezingsprogramma hadden opgenomen in 2006, moet het hart van ons
winkelcentrum levendiger worden en daarvoor blijven wij ons best doen.
BETAALBAAR WONEN
Zoals bekend is de PvdA altijd al een voorstander geweest van sociale woningbouw. In de
gemeente Soest is de norm , dat 40% van de totale bouwcapaciteit betaalbaar moet zijn.
Er zijn in 2008 allerlei kleine projecten goedgekeurd, die veelal niet in de betaalbare sector zitten.
In Soest geldt de regel, dat wanneer een bouwplan voor minder dan 5 woningen wordt ingediend,
deze norm niet gehandhaafd hoeft te worden. Daarnaast wordt er per project flexibel om gegaan
met de norm van 40% , als het eind resultaat maar op dat percentage uitkomt.
Het maakt het voor ons erg lastig om bij elk plan de 40/60 norm op te leggen. Desondanks zijn er
natuurlijk projecten waarbij er betaalbare woningbouw plaatsvindt.
Na de Staringlaan zijn er nu concrete plannen om bij het oude Molenschot gebouw 50% in de
sociale sector te bouwen.
Als PvdA fractie moeten wij ons in de komende tijd sterk blijven inspannen voor sociale
woningbouw.
Bij de behandeling van het grote project van Portaal in Smitsveen zal dit noodzakelijk zijn!
SMITSVEEN PROJECT
door Osman Suna
Het jaar 2009 is begonnen met de aankondiging van de ingrijpende plannen van
woningbouwcorporatie Portaal en de gemeente Soest voor het hart van de wijk Smitsveen. Eerst
zijn de vertrouwelijke stukken gelekt naar de pers en later zijn de bewoners geïnformeerd over de
voorgestelde plannen, wat natuurlijk niet de bedoeling was! Afijn, wat gebeurd is, is gebeurd.
Voor het geval dat u nog niet op de hoogte bent, Portaal is van plan om 4 van de 7- hoog flats in
Smitsveen te slopen en daar voor gevarieerde woningbouw van grondgebonden woningen en
lagere appartementen terug te laten komen. De 4 flats bieden samen woonruimte voor 280
gezinnen. Met de voorgenomen plannen zullen er 136 woningen verdeeld in koop en huur
terugkomen, zowel in de dure als betaalbare sector. De andere flats die niet worden afgebroken,
worden gerenoveerd. Dit alles is bedoeld om het imago van de wijk op te krikken en een variatie
van mensen uit verschillende klassen naar de wijk te halen.
Wij moeten als fractie van de PvdA kijken naar de inhoud en de gevolgen van het plan. De 280
woningen die er nu staan, vallen allen in de sociale huur sector. Met de plannen gaan er 164
woningen verdwijnen. De vraag die wij hebben luidt: op welke wijze zal dit verlies worden
gecompenseerd? Daarnaast is het ook een feit dat van de nieuwbouw beslist niet alles betaalbaar
zal zijn. Dit houdt in, dat de kernvoorraad in de sociale sector sterk zal dalen als er geen
alternatieven komen! Het college van Soest is bezig met het provinciaal bestuur om de rode
contouren rondom Soest iets op te rekken om woningbouw op andere locaties mogelijk te maken.
Ik woon in Smitsveen en praat vaak met inwoners van de wijk . Hoe kijken zij naar het plan?
Er is veel verzet van vooral de oudere generatie, die hier al tientallen jaren woont. Er zijn al
handtekeningenacties begonnen én het tv programma “Man bijt Hond” is langs geweest bij een
van de inwoners van de flat met hoge nummers op Smitsweg. Het vooral werkende jongere deel
van de inwoners is verdeeld. Een deel heeft veel sympathie voor de plannen en snapt dat het
nodig is voor de sfeer in de wijk. Het andere deel is van mening dat juist het veiligheidsgevoel de
laatste tijd is toegenomen en dus niet alleen maar om die reden alles gesloopt moet worden.
In de komende maanden zullen wij als fractie de ontwikkelingen op de voet volgen. Wij gaan in
gesprek met Portaal, bewoners en het college om alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten,
voordat wij in juni een definitief besluit nemen.
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Congres PvdA 14 en 15 maart te Utrecht
door Jan Willem Nuismer
In maart vindt het congres plaats van de Partij van de Arbeid. De agenda kent een aantal
belangrijke onderwerpen. De statuten en reglementen ledendemocratie, het concept
Verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 2009 en de Resolutie van het
Partijbestuur over het integratievraagstuk. Het integratievraagstuk staat centraal in deze
bijdrage.
Het integratievraagstuk wordt gezien als een van de belangrijkste sociale vraagstukken
van deze tijd. Het Partijbestuur heeft een mogelijke benadering van het
integratievraagstuk neergelegd in een resolutie met als titel “Verdeeld verleden, gedeelde
toekomst”.
Het congres gaat zich in maart uitspreken over deze resolutie. In de PvdA is al een stevige
discussie ontstaan. Het Partijbestuur zal naar aanleiding van deze discussie onderdelen
van de tekst herzien. De definitieve tekst is echter nu nog niet beschikbaar.
Naar mijn mening is er een drietal opmerkingen te maken over de tekst die de discussie in
de PvdA hebben gevoed en die de kern van de resolutie geen recht doet.
o Het ontbreekt aan een gedegen analyse. Oppervlakkige uitspraken zonder
onderbouwing (te weinig feitelijk) geven veel ruimte aan een ieder die iets wil
roepen over dit vraagstuk. Feiten vormen een stevige basis voor een dialoog en
debat over de kern van de zaak. Feiten voorkomen “welles/nietes” discussies.
o De nadruk op “ons-Nederland” geeft een beeld van nationalisme wat slecht past
binnen de sociaal-democratie. Beter was geweest een term te gebruiken om het
belang van de gezamenlijkheid te benadrukken (dit wordt m.i hier ook bedoeld).
o In de resolutie wordt gesteld (pagina 17) dat de PvdA het maatschappelijk
onbehagen en de problemen die integratie met zich meebrengt erkent. Dit is een
eenzijdige negatieve benadering. Enige nuancering is hier gewenst.
“De komst van zoveel migranten opent een geweldige mogelijkheid tot
vernieuwing van de samenleving. Een mogelijkheid niet meer en niet minder“(Paul
Scheffer; Het land van aankomst, 2007).
Deze mogelijkheid moeten we grijpen. Deze resolutie biedt daarvoor een kader en vraagt
om een gezamenlijke inspanning. Integratie gaat niet vanzelf en vraagt van de
nieuwkomers, hun kinderen en kleinkinderen, zonder voorbehoud te kiezen voor deze
samenleving. Het vraagt van degenen die hier van oudsher wonen ruimte te bieden aan
tradities, gewoontes en religies die niet van oudsher tot de Nederlandse samenleving
behoorden. Van iedereen wordt een bijdrage gevraagd.
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Grote nadruk wordt gelegd op de rechtstaat en het volwaardig burgerschap. Het
volwaardig burgerschap geeft verantwoordelijkheid met rechten en plichten. Een
volwaardig burger doet mee door de taal te spreken, door te leren en te werken, door
anderen te ontmoeten en te waarderen. Emancipatie, vrijheid en gelijkheid vormen de
centrale begrippen binnen de kaders van de rechtstaat.
In de resolutie wordt nader ingegaan op de mogelijkheden hoe om te gaan met conflicten
(normeren, confronteren en tolereren) en op beleidsvorming. Handhaven van regels en
wetten, het benoemen en actief verdedigen van waarden en enige mildheid zijn
gedragsmogelijkheden.
De arbeidsmarkt, onderwijs, de aanpak van probleemjongeren, selectieve migratie en het
tegengaan van discriminatie zijn onderwerpen voor beleidsontwikkeling.
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor het Europees Parlement sluit aan bij de
verdere ontwikkeling van het integratiebeleid op nationaal niveau. De Europese Unie
heeft in deze een toezichthoudende taak vooral met betrekking tot de toegang tot de
sociale voorzieningen en de arbeidsmarkt.
Kortom een resolutie die een kader aangeeft voor een samenleving met een sterk
“wij”gevoel, vrijheid, gelijkheid en emancipatie met een toekomstperspectief voor een
ieder binnen de grenzen van de rechtstaat.
Een resolutie die in de kern de instemming verdient van het congres.

JAARVERSLAG VAN DE WEBMASTER
door Frans Bos
Mij is gevraagd door het bestuur en de fractie om een klein verslagje te maken voor het Kompas.
Ik ben van nature nieuwsgierig naar alles wat met politiek te maken heeft. Tevens ben ik gedreven
om de website van de afdeling Soest zo optimaal mogelijk te maken.
De website wordt veel bekeken door onze “concurrenten” . Dat kan ik zien aan de statistiek, die
aan de website is verbonden.
Veel reacties op de website krijg ik helaas niet, alhoewel hij dagelijks door ca. 65 bezoekers wordt
nagepluisd. Vooral door GGS, Groen Links en Vrijpolderland, die een teller op hun website hebben
gezet, om ons helemaal gek te maken voor de aankomende verkiezingen.
Ik zal alles in het werk stellen, om de verkiezingen tot een succes te maken.
Wat betreft de politiek in Soest kan ik me niet helemaal vinden. Vindt ze saai en hoop elke keer,
als ik Madelon naar het Witte Huis breng, op een beetje vuurwerk. Maar helaas, van oppositie tot
de coalitie is het voorlezen van een A -viertje aan de orde van de dag.
Ik vind, elkaar onterecht aanvallen is niet nodig, maar een pittig “open” debat is ver te zoeken.
Neem één van de laatste vergaderingen, volle bak in het gemeentehuis. 80% raadsleden en
ambtenaren en 20% inwoners en één zuurpruim, die de Soester Courant moet vullen met
populistische linkse taal.
Die zuurpruim heeft in mijn ogen wel gelijk wat betreft een debat voeren, maar hij is vooral een
spreekbuis voor Groen Links en GGS.
Elke woensdag lees ik met stomme verbazing en ergernis, wat die man weer uitkraamt naar de
coalitie en onze burgemeester! Ik persoonlijk vind dat schandalig.
Kan het helaas nog niet op de website zetten, met een klein commentaar. Maar de PvdA in
Amsterdam is hard aan het werk om dit toch mogelijk te maken.
Maar ja, een webmaster is maar een hele kleine spin, in de wereld die internet heet.
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NUL KOMMA NUL
Sinds enige tijd heb ik digitale tv. Voordeel is dat ik nu regelmatig even kijk naar het politieke
thema kanaal 24.
Inhoudelijk soms de moeite waard, maar ik kijk er ook technisch naar.
Hoe voer je een debat, hoe vaak mag je interrumperen, hoe soepel of streng leidt de voorzitter het
debat? Hoe ver mag je gaan in je taalgebruik?
Soms is het een voorleeswedstrijd, maar soms komt de kracht van de spreker naar voren als er de
nodige onderbrekingen veelal door de oppositie, gedaan worden.
Toen ik dan ook in de kranten vernam dat er in Soest een raadsDEBAT ging komen over de brief
van GGS, ging ik er eens lekker voor zitten. Radio Soest aan.
Gezien de commotie in de diverse kranten moest het wel spannend worden, immers een echt
DEBAT wordt er in Soest niet vaak gevoerd en onze plaatselijke democratie stond op het spel.
Eerste termijn:
Het werd al snel duidelijk dat het een voorleeswedstrijd van de fractievoorzitters aan het worden
was. Sonore mannenstemmen die mij langzaam in slaap deden sukkelen en opeens een
vrouwenstem die me deed denken aan mijn oude schooljuffrouw, die een sprookje aan het
voorlezen was en een andere mevrouw, de ondertekenaar van de brief waar het allemaal om ging,
die niet inging of wilde ingaan op wat haar gevraagd was. Dat kon ook niet want haar tekst stond
op papier.( Was dhr Harry Witte, de fractievoorzitter van GGS aanwezig? Deelde hij de mening
van zijn woordvoerster? Of dacht hij terug aan zijn tijd als wethouder, toen het er echt niet anders
aan toe ging) En ook nu weer nagenoeg geen enkele interruptie.
Dood saai dus.
En waarom kregen (of wilden zij niet) de wethouders niet het woord?
Dan volgt er een pauze .10 minuten was aangekondigd door de voorzitter. Het worden er twintig.
Maar goed het toilet moet ook worden bezocht en nog maar een kopje koffie.
Tweede termijn:
Nu gaan de vonken ervan afvliegen zou je verwachten. Maar nee, het werd geen debat maar een
wedstrijd elkaar vliegen afvangen. En wederom geen wethouder die het woord vroeg of kreeg.
Waren zij er eigenlijk wel?
Met ons- zonder ons, samen -alleen, besloten –openbaar, democratisch -ondemocratisch.
Wat is het resultaat van deze avond? Wat mij betreft : Nul komma nul.
Mijn verzoek:
ga over tot de orde van de dag, laat ieder doen waar hij of zij voor is ingehuurd, gebruik de
wettelijke mogelijkheden als je je te kort gedaan voelt.
Spoed debat, Wet openbaarheid van bestuur, interpellatiedebat , raadsenquête; veel is mogelijk.
De raad heeft in het duale bestel maximale hulp gekregen, d.m.v. een griffier, kent een presidium;
maak gebruik van je mogelijkheden.
Mijn advies:
Ga met elkaar een dagje de hei op. Ga oefenen, hoe voer je een goed debat.
En laat ons daarna, als daar aanleiding voor is, GENIETEN van een echt debat in de Raad.
Daar bedient de politiek de Soester inwoners mee.
Succes!
Afz. Democraatje
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