KOMPAS NOVEMBER 2012
Soest‐Soesterberg
BRUGGEN SLAAN NAAR 2014
De landelijke verkiezingen zijn voor de PvdA uitermate goed verlopen en hoewel we niet de
grootste partij zijn geworden, was de uitslag boven verwachting goed.
De snelle formatie en de verrassende samenstelling van het kabinet – met name de keuze
van Lodewijk Asscher als vice‐premier – maakte dat de PvdA in eerste instantie euforisch
was.
De VVD‐achterban begon zich te roeren, niet alleen door de opmerking van Spekman
(feestje), maar met name omdat men vond dat de PvdA teveel had binnen gehaald. Het ziet
er ten tijde van het schrijven van dit stuk naar uit dat de inkomensafhankelijke zorgpremie
van tafel gaat en men zal terugvallen op het oude belastinginstrument om de
inkomensverschillen te gaan verkleinen.
De achterban van de PvdA houdt zich redelijk rustig, maar is dit wel terecht nu de sociale
zekerheid wordt verslechterd? Zelf ben ik ongelukkig met het versoepelen van het
ontslagbeleid en ook nog eens een drastische korting op de WW‐uitkering. Beleid dat ook
nog eens moet worden uitgevoerd door onze eigen bewindslieden op Sociale Zaken. Ik vind
dat de PvdA op dit punt ook zou moeten terugkomen op het onderhandelingsresultaat,
omdat een versoepeling van het ontslagbeleid in combinatie met het uitkleden van de WW‐
regeling teveel is en veel onrust zal veroorzaken.
Ik zie ook nog niet hoe we hierdoor sterker uit de crisis komen. De kosten van de zorg
worden niet minder, de mensen worden onzeker of ze in de toekomst hun vaste lasten nog
wel op kunnen brengen. Zij zullen weinig risico’s nemen, zodat er geen beweging in de
woningmarkt zal komen en de werkgelegenheid niet wordt gestimuleerd. Studenten moeten
hun OV‐kaart inleveren, wat nu juist zo’n goed en relatief goedkoop middel is om jongeren
kennis te laten maken met het openbaar vervoer.
Wat ik eigenlijk nog het meeste mis is een visie op de toekomst, een visie op
werkgelegenheid en de stagnerende woningmarkt. Goed, met de aanpak van de
hypotheekrenteaftrek is een begin gemaakt, maar dat starters hiermee hun voordeel doen
lijkt nog niet het geval. Integendeel, banken gaan alleen maar strengere eisen stellen en
kunnen de hypotheekrente hoog houden, terwijl in bijvoorbeeld Duitsland de hoogte van
hypotheekrente slechts de helft is van onze rente. De banken voeren in Nederland geen
gezonde concurrentie. Gewoon weer de oude Rijkspostspaarbank oprichten is een idee.
Nederland kan goedkoop lenen op de kapitaalmarkt en dan kun je bij 2,5% rente nog
behoorlijk winst maken ten behoeve van de staatskas.
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De PvdA en de VVD zijn dan weliswaar tot elkaar veroordeeld en zullen elkaar niet zo snel
laten vallen, maar dit kabinet zal snel het vertrouwen van de burgers moeten terugwinnen.
De veranderingen zullen de mensen perspectief moeten bieden op betere toekomst voor
wat betreft wonen en werken. Bij tegenslag moet op een vangnet gerekend kunnen worden.
De verzorgingsstaat moet niet verder afkalven.
Bovendien zijn er in maart 2014 alweer gemeenteraadsverkiezingen en wij weten dat wij als
landelijke partij op gemeentelijk niveau ook worden afgerekend op het succes van het
landelijke beleid. Ondanks een redelijke Kamermeerderheid moet ook de oppositie iets
geboden worden voor hun steun in de Eerste Kamer. Dit maakt het samenspel wel
interessanter.
In Soest bestaat deze situatie niet en worden we gegijzeld door de 15‐14 verhouding. Er
wordt door de coalitie weinig moeite gedaan om de oppositie voor haar standpunten te
winnen en daardoor een bredere basis voor haar beleid te verkrijgen. Een beleid dat enkel
gericht lijkt op behoud van het bestaande en geen duidelijke visie op de toekomst.
De kans lijkt niet groot dat er nog verandering in de Soester gemeentepolitiek gaat komen in
het laatste jaar, zodat te hopen is dat de huidige coalitie daar in 2014 door de kiezer op zal
worden afgerekend. Een goede verkiezingsuitslag stelt de PvdA in 2014 in staat om deel te
nemen aan een nieuwe coalitie. Daarvoor zullen we eerst een verkiezingsprogramma
moeten schrijven, waarin wij een visie geven op de verschillende terreinen van de
gemeentelijke politiek. Een programma waarin herkenbaar is waar wij voor staan. Uiteraard
worden leden met kennis op specifieke onderwerpen van harte uitgenodigd om mee te
denken. Het verkiezingsprogramma moet de nieuwe fractie in staat stellen te
onderhandelen met mogelijke coalitiepartners. Een nieuwe coalitie moet in ieder geval een
toekomstgericht beleid kunnen voeren en het liefs een breder draagvlak krijgen dan nu het
geval is.
Wij hopen op uw komst naar de ledenvergadering van 26 november a.s.!
Han van Marwijk
Voorzitter PvdA Soest/Soesterberg
(hanvanmarwijk@planet.nl)
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Werkplan 2013 afdeling Soest/Soesterberg
Inleiding
In dit werkplan geeft het bestuur de plannen voor 2013 weer. Het plan is tevens bedoeld als
toelichting op de begroting 2013.
In 2013 wil het bestuur verder aandacht geven aan het meer betrekken van leden en kiezers
bij het beleid en de activiteiten van de afdeling.
1. Doel (van het werkplan)
Contact met de leden en de kiezers moet niet beperkt blijven tot in het jaar waarin we
gemeenteraadsverkiezingen houden.
Het is van groot belang dat we goed en positief in het nieuws komen en ons breed
presenteren , maar ook dat we de leden en de kiezers betrekken bij de beleidsvorming en de
besluitvorming.
2. Analyse van de afdeling situatie (stand van zaken)
Aantal leden
Totaal telt de afdeling op dit moment 138 leden (stand van 1 november 2012).
Fractie
De huidige fractie telt 3 leden en 1 fractie assistent. In beginsel is het bestuur ook altijd
vertegenwoordigd in de vergaderingen van de fractie en andersom.
Bestuur
Het afdelingsbestuur telt 4 leden:
Voorzitter is Han van Marwijk,
secretaris Gerrit Stekelenburg,
penningmeester Hans Redeker,
Algemeen bestuurslid is Marieke de Jong, ledenadministratie, websitebeheer.
W.Stekelenburg is congresafgevaardigde samen met Inga Nygren.
Frans Bos wordt opnieuw campagneleider voor 2014 , samen met Edward den Adel en Ab
Hooijer.
Het bestuur vergadert 8‐10 keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door de
voorzitter en de secretaris.
De voorzitter voert periodiek afstemmingsoverleg met de fractievoorzitter.
Hierdoor kan het bestuur haar belangrijkste taak uitvoeren, namelijk het controleren van de
fractie op het ten uitvoer brengen van het verkiezingsprogramma. Het bestuur informeert de
leden hierover.
Vaste agendapunten op de bestuursvergadering zijn in ieder geval: informatie uit de fractie,
het voorbereiden van de vastgestelde vergaderingen, het informeren van de leden.
Communicatiemiddelen
“Het Kompas”: Het afdelingsblad Het Kompas is de spreekbuis naar de leden toe. De leden
worden via Het Kompas geïnformeerd over wat er politiek in de afdeling gebeurt. Het blad
verschijnt enkele keren per jaar, vaak per email of degene die geen email hebben, per post.
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Website
In 2010 is de website geheel vernieuwd. De site wordt zeer goed bijgehouden en
geactualiseerd door Edward den Adel en Marieke de Jong (met veel input van Frans Bos).
Nieuwe leden
Nieuwe leden (in de afdeling) worden actief benaderd en er wordt gepeild of men actief wil
worden in de afdeling, zodat een beeld kan worden gevormd van specifieke
deskundigheden, die van belang zijn voor de afdeling.
Ledenraadplegingen
Wanneer daartoe aanleiding is kan het bestuur, vanwege zijn controlerende functie ten
opzichte van de fractie, ledenraadplegingen organiseren.
3. Algemene doelstelling
Het bestuur en de fractie staan voor de uitvoering van het verkiezingsprogramma. Om dit te
kunnen bereiken is het voor de continuïteit en de inhoudelijkheid van de komende periode,
noodzakelijk dat de deskundigheid van het bestuur wordt geoptimaliseerd. Van belang is dat
er een goede inhoudelijke afstemming plaatsvindt met de fractie.
De teleurstellende uitkomst van de verkiezingen in 2010, het verlies van een
wethouderspost en twee raadszetels moeten we 2014 weer goed maken. Daarvoor moet in
feite nu al de campagne beginnen. Mede als onderdeel van de ‘levend(ig)e afdeling’.
4. Hoe willen we de resultaten behalen?
Wat hebben we nodig om de door ons gestelde doelen te halen? Wat gaan we doen?
 Veel en goed communiceren met de leden, door ze op te zoeken, maar ook via de
gebruikelijke kanalen als Het Kompas, nieuwsbrieven en de website.
 Een goed, duidelijk en actief plan, met boeiende thema’s die een breed publiek
aanspreken.
 Ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.
 Uitvoeren verkiezingsprogramma.
5. Gezamenlijke activiteiten met de fractie
Wijkgericht werken
Een van de doelstellingen is om meer contact met de inwoners van Soest en Soesterberg te
krijgen. Dat kan alleen maar door ons vaker te laten zien en onze standpunten duidelijk te
maken. Niet op de traditionele manier, maar met nieuwe creatieve ideeën.
Contact tussen bestuur en fractie
Het contact tussen bestuur en fractie wordt verbeterd d.m.v. veel contact tussen bestuur en
fractie. Dat is van groot belang, gezien de wijzingen die na de laatste verkiezingen hebben
plaatsgevonden. Kennisoverdracht en afstemming zijn kernpunten.
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Het volgen van de fractie
Het fractie volgen vanuit het bestuur wordt ook in 2013 gecontinueerd. Om voortgang en
functioneren te bespreken en de samenwerking te verbeteren komen bestuur en fractie
twee keer per jaar bij elkaar.
7. Overige contacten
Het Gewest en omliggende afdelingen
Het bestuur heeft al voorzichtige pogingen ondernomen om het contact met de omliggende
afdelingen en het gewest te versterken. Ervaring leert dat alle afdelingen erg druk zijn met
het regelen van dat wat noodzakelijk is en te weinig tijd en mogelijkheden hebben om de
horizon te verbreden. Ook voor ons geldt prioriteit voor de activiteiten in de eigen afdeling.
Echter samenwerken moet ook zijn gericht op het verlichten van elkaars bestuurlijke taken.
Landelijk partij‐niveau
Het afdelingsbestuur zal blijven pleiten voor mogelijkheden voor een actieve inbreng vanuit
de afdelingen in kwesties die de hele partij en de landelijke politiek aangaan.
Door het bestuur en overige leden wordt de vergadering van het partijcongres voorbereid.
Het bestuur formuleert in overleg met andere leden adviezen voor de congres‐
afgevaardigden.
Andere politieke partijen
We sturen “Het Kompas” naar alle politieke partijen in Soest.
Maatschappelijke organisaties in Soest en Soesterberg
In het kader van diverse activiteiten worden contacten onderhouden met de
maatschappelijke organisaties: bewonersverenigingen, jeugd‐ en jongerenwerk, onderwijs,
allochtonenorganisaties, de WMO Raad Soest en Cliëntenraad sociale zekerheid, etc.
Werkbezoeken
Fractie en bestuur zullen ook werkbezoeken brengen aan bedrijven en instellingen.
Gezamenlijk kennis maken met nieuwe leden zal gebeuren via huiskamer gesprekken, die
eens per jaar bij iemand thuis plaatsvinden.
8. Tot slot
We hebben met dit werkplan een zo goed mogelijk beeld willen scheppen van wat we het
komende jaar “willen gaan doen”. Het doel is om dit zo compleet mogelijk weer te geven op
dit moment. Het kan echter zo zijn dat er gedurende de komende periode bijgesteld moet
worden. Mocht dit zo zijn, dan komen we hierop bij de leden terug voor overleg.
De bijbehorende begroting voor 2013 kunt u inzien op de vergadering.
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Begrotingsbehandeling 2013
Het zijn weer bewogen tijden binnen de Nederlandse politiek. Het regeerakkoord tussen
VVD en PvdA is al aan aanpassing toe voordat het is ingevoerd. Het zijn moeilijke keuzes die
gemaakt worden over onderwerpen, waar iedereen mee te maken heeft. De bezuinigingen
treft ons allen.
De ontwikkelingen rondom het nieuwe kabinet krijgen volop aandacht in de media, maar het
zijn ook spannende tijden in de Soester politiek.
De gemeente Soest moest ook bezuinigen om de begroting rond te krijgen.
In mijn algemene beschouwingen heb ik uitgebreid gereageerd op de bezuinigingen en de
maatregelen die het Soester college heeft genomen. De tekst van mijn beschouwingen kunt
u hieronder lezen.
Ik wil mij nu richten op de begrotingsbehandeling van 1 november. Naast de kritiek die wij
hebben geuit op de plannen van de huidige coalitie, zijn wij als PvdA fractie ook met
voorstellen gekomen. Zo zijn er acht moties en amendementen door de PvdA ingediend of
mede ondertekend. Het is een goede prestatie van de fractie dat er maar liefst zes
voorstellen door de raad zijn aangenomen. De andere twee hebben wij ingetrokken door de
toezeggingen van portefeuillehouders.
Hieronder zet ik ze onder elkaar in een rij:
 Unaniem aangenomen motie om meer grip te krijgen op Beleidsgestuurde Contract
Financiering (BCF), zodat wij als gemeente nog beter in beeld kunnen brengen hoe
wij met subsidies omgaan. Binnen 3 maanden zal de stand van zaken besproken
worden met de raad.
 Unaniem aangenomen motie om de mogelijkheden te onderzoeken of de
raadsvergaderingen via Internet televisie van Radio Soest uitgezonden kunnen
worden.
 Unaniem aangenomen amendement voor een eenmalige extra subsidie van
5.000 euro voor Museum Oud Soest.
 Breed aangenomen motie over duurzaam, energiezuinig en (zo mogelijk)
kostendekkend openbare verlichting.
 Aangenomen motie voor het openstellen van afgesloten straten, waarbij eerst
gekeken zal worden naar de openstellingen van de Waldeck Pyrmontlaan en de
spitsafsluiting in de Foekenlaan.
 Aangenomen motie om het mogelijk te maken dat honden (aangelijnd) in de
winkelcentra van Soest mogen komen. Dat was tot nu toe verboden.
 Het amendement over het verdelen van extra gelden voor cultuur onder meerdere
instellingen is ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat het geld verdeeld
zal worden onder meerdere instellingen en organisaties.
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 Het amendement over het terug laten vloeien van 220.000 euro in de algemene
reserve, vanwege het niet meer inzetten van politiesurveillanten is ingetrokken, na
de toezegging van de burgemeester dat er binnenkort over de inzet van deze
handhavinggelden met de raad gesproken zal worden.
Naast onze voorstellen hebben wij als PvdA ook steun gegeven aan de volgende voorstellen
van andere fracties:
 Wij hebben als fractie onze steun gegeven aan het unaniem aangenomen voorstel
om 10.000 euro beschikbaar te stellen om twee ondernemersbijeenkomsten te
kunnen organiseren, die met name bedoeld zijn voor ZZP’ers.
 Ook hebben wij onze steun gegeven aan het unaniem aangenomen amendement om
de eigen bijdrage voor de leges van invalide parkeerplaatsen te verlagen van 40%
(wat eerder door het college was voorgesteld) tot maximaal 20%.
 Daarnaast heeft de raad ingestemd met een motie voor het aanleggen van een
kunstgrasveld bij voetbalvereniging VVZ’49. Onze fractie heeft verdeeld gestemd,
omdat er is afgeweken van de afspraak dat er eerst alles rondom sport besproken
zou worden voordat er toezeggingen werden gedaan. Aan de andere kant is de
fractie erover eens dat de nood bij VVZ hoog was!
De ingediende moties kunt u terugvinden op onze website www.pvdasoest.nl
Naast al deze voorstellen deed een bijzondere situatie zich voor, waardoor de oppositie in de
meerderheid was.
De coalitie heeft in de Soester raad 15 zetels en de oppositie 14, maar door persoonlijke
redenen konden twee raadsleden van de coalitie niet aanwezig zijn bij de
begrotingsbehandeling. Hierdoor werd de verhouding ineens 13‐14 en had de oppositie een
meerderheid! Bij de stemverklaring hebben alle oppositie partijen zich tegen de 1 miljoen
euro investering in groene projecten uitgesproken! Wij zijn blij dat dit onzinnige plan van de
baan is.
Met de wetenschap dat er bij de sociale werkplaats RWA/Amfors financiële tegenvallers zijn,
waardoor de rekening voor 2012 niet meer sluitend is, kan dit miljoen ingezet worden om
2012 alsnog zonder tekorten te kunnen afsluiten. Scheelt weer voor de burger die al veel
moet toegeven!
Mocht u een vraag of opmerking hebben, schroom niet ons te benaderen via mail of
telefoon. Wij staan u graag te woord!
Ook als u een keer de fractievergadering wenst te bezoeken, bent u van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
Osman Suna
Fractievoorzitter PvdA afdeling Soest‐Soesterberg
Telefoon: 06‐42015615
Mail: sunah@soest.nl
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Algemene beschouwingen 2012
KUNNEN WE DOOR DE BOMEN HET BOS NOG WEL ZIEN?
Dames en heren, geacht college en collega raadsleden,
Bij het uitspreken van de algemene beschouwingen, richten wij ons op de toekomst en dat is
goed, want de toekomst kunnen wij nog beïnvloeden, het verleden niet meer. Dat verleden
bevat echter wel de kiem voor wat de toekomst ons zal brengen. En als we dan toch
omkijken naar wat er achter ons ligt dan is dat weinig verheffend en daarmee ook weinig
hoopgevend voor de toekomst.
Soest was even nationaal in het nieuws door het onverwachte vertrek van de burgemeester.
Een gebeurtenis waar heel Soest nog steeds verbijsterd over is. De schimmigheid rond de
besluitvorming heeft grote schade toegebracht aan de geloofwaardigheid van de politiek en
de kloof tussen burgers en politiek lijkt groter dan ooit.
Je zou verwachten dat we hier in dit huis ons daar druk over zouden maken, maar helaas!
Tegenstellingen worden gebagatelliseerd. Men probeert angstvallig het vooral niet meer te
hebben over één van de meest dramatische beslissingen in de Soester politiek.
"In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst", wij hopen van
harte dat deze uitspraak ook voor Soest geldt, want nog meer van dit soort resultaten in de
toekomst kunnen wij ons niet meer veroorloven. Het verleden bepaalt (voor een deel) wel
de koers voor de toekomst. Al een aantal jaren gaat het in ons land financieel slecht,
waardoor er flink bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen. Als gemeente
Soest ontkomen wij hier niet aan. Een ding staat vast: er zal flink bezuinigd worden en
iedereen zal het voelen.
Decentralisatie en vermindering van de toelage uit het gemeentefonds maakt het voor de
gemeente lastig om een sluitende begroting te krijgen.
Voor de zomer stond in Soest de kerntakendiscussie op de agenda, waarin wij als raad
zouden kijken hoe wij Soest over 25 jaar willen zien. Een brede discussie hierover heeft
echter niet plaatsgevonden en de hoorzittingen waren niet meer dan een formaliteit.
De cijfers laten duidelijk zien dat het aantal oudere inwoners in Soest toeneemt. Soest wordt
groen en grijs. Nu heb ik de volgende vragen aan het college:
Wat gaat u als college doen aan de gevolgen van de groeiende vergrijzing in Soest?
Welke oplossingen heeft u bedacht voor de broodnodige seniorenwoningen?
Er zijn in ieder geval door het college wel keuzes gemaakt om flink te gaan bezuinigen, zo’n
2,5 miljoen euro! Maar daar is het niet bij gebleven. Nee, de coalitie moet hoognodig en
juist nu extra investeren in groene projecten. Onbegrijpelijk.
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“U mag als burger de broekriem nog steviger aantrekken voor onze groene hobby’s, die nu
echt niet kunnen wachten” is de kern van de boodschap van deze coalitie!
Anders zou dit college niet maar liefst 1 miljoen van de geplande bezuinigingen gebruiken
voor investeringen in nieuwe groene projecten. Hoezo bezuinigen, snapt u het nog?!
Bezuinigen op onder andere de bijstand, WMO, sport en woningbouw. Dan kunnen er tig
extra bomen gepland worden. Ik begrijp hier helemaal niets van.
Nog meer bos! Voor wie eigenlijk? Niet voor de oudere inwoners, want die kunnen alleen op
pad als zij hun “green wheels” rolstoel‐ en scootmobieldag hebben.
In mijn beschouwingen in 2010 had ik niet voor niets gezegd dat dit een college met alleen
een GROENE kleur was, dit bewijst het maar weer. Niet dat ik iets tegen groen heb of de
natuur, maar wat dit college doet is enkel groen met uitsluiting van al het andere!
Én bij de beschouwingen van 2011 had ik het over de WMO en de zorgen die hiermee
gemoeid zijn. Helaas luistert de coalitie van GGS, CDA, D66 en GroenLinks wederom niet
naar ons en gaat ze in de komende jaren zeven ton bezuinigen op WMO. Vooral de laatste
twee partijen zouden zich moeten schamen.
Als gemeente Soest zijn wij betrokken bij een aantal grote en risicovolle projecten.
Het masterplan Soesterberg, de vliegbasis Soesterberg, maar vooral het project Hart van de
Heuvelrug. Een project waar een tekort dreigt van ettelijke miljoenen euro's. Ons is altijd
voorgehouden dat het de gemeente Soest niets zou kosten.
Helaas, niets is minder waar! Dit college en een grote meerderheid in deze raad is, tegen de
zin van ons als PvdA fractie, akkoord gegaan met een verandering van de woningbouw
categorieën op de vliegbasis.Weg met sociale woningbouw! Weg met de woningen voor de
middeninkomens! Woningen uitsluitend voor de rijken en de zeer rijken, want die leveren
het meeste geld op. De bedoeling is dat deze dure huizen tien miljoen euro extra moeten
gaan opleveren, om een deel van dat tekort te vereffenen.
Maar dat geld zou Soest prima kunnen gebruiken:
‐ Geen bezuiniging op de WMO van € 700.000,=
‐ Geen bezuiniging op de sport van € 500.000, =
‐ Geen korting op sociale uitkeringen
‐ Geen sluiting van het Werkpunt
‐ Geen eigen bijdrage voor de gehandicapten parkeerkaart
‐ Wel geld voor noodzakelijke maatregelen bij VVZ
‐ Wel geld voor schoolzwemmen
‐ Wel geld voor het cultuur in Soest
‐
En dan houden we nog geld over voor andere belangrijke zaken.
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Droom of werkelijkheid? Nee, een nachtmerrie! Die tien miljoen euro’s voor huizen op
Soester grond zijn dus niet bestemd voor Soest, maar worden gebruikt om het tekort te
dekken van het project Hart van de Heuvelrug. Begrijp mij goed; tien miljoen om het tekort
van een veel te duur ecoduct te dekken!
Ziet u door de bomen het bos nog? Wij niet meer!
Ik dank u voor uw aandacht.
Osman Suna, Fractievoorzitter PvdA

Congres
Op mijn oproep om reactieS op het regeerakkoord heeft een aantal van u gereageerd.
Het merendeel was het met de nodige kanttekeningen uiteindelijk eens, ( of dat nu nog zo is,
zullen we zien), om voor te stemmen. U heeft daarna gezien dat ook het voltallige congres
vóór deelname aan een nieuw kabinet is. Wel waren er ca. 45 moties en aanbevelingen aan
de Tweede Kamer fractie om kritisch te zijn.
Natuurlijk was er discussie over het korten op de WW‐uitkering, het korten op
ontwikkelingssamenwerking, de nivelleringen over het hele veld, de OV‐kaart voor
studenten etc.
Maar er waren ook positieve geluiden, zoals het kinderpardon, beperking hypotheekrente,
aftrek de nivellering, de wijkverpleegkundige terug, etc.
Nu ik dit schrijf is er volop discussie. Heel veel maatschappelijke organisaties steigeren of
kondigen nu reeds aan dat juist bij hen er niets meer afkan. En toch zal de schatkist weer
gevuld moeten worden.
Maar Diederik Samsom heeft heel nadrukkelijk gezegd dat het wel sterker en socialer moet
gaan. En dat hij steeds zal denken aan die mensen die nu het meest geraakt worden door de
crisis. Ik weet zeker dat wij als leden hem daar aan zullen houden.
Kortom, we zijn een debat partij. Iedereen kan zijn of haar zegje doen. Laten we daar blij
mee zijn. Schroom niet dat ook te laten weten. Op onze site www.pvdasoest.nl kunt u de e‐
mail adressen van de kamerleden vinden.
Ik hoop van harte dat we niet weer binnenkort een congres moeten houden, dat ze er in Den
Haag uit gaan komen. Hoe eerder hoe beter voor ons allen.
Met vriendelijke groet, Wil Stekelenburg (congresafgevaardigde)
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De eerlijke rekening
Dit was de kop onder een staafdiagram. Onze Tweede Kamer fractie in Den Haag heeft het
Centraal Plan Bureau de koopkrachteffecten van de kabinetsplannen door laten rekenen.
Hieruit komt naar voren, dat huishoudens waar het gezamenlijke inkomen hoger is dan
€ 65.800 men ongeveer 1,5 % koopkrachtverlies heeft. Wie onderstaand plaatje goed
bekijkt zou zeggen dat de Tweede Kamer fractie van de PvdA goed bezig is.

Veel leden juichen de plannen van het kabinet dan ook toe. Zelf kijk ik naast de
koopkrachtcijfers ook graag naar de werkelijkheid.
De werkelijkheid is, dat er naast de positieve reacties van leden, de Nederlandse
samenleving en dus ook de Soester samenleving ook nog andere geluiden zijn. Hierbij vinden
onze leden en anderen dat;
 mensen in de zorg, maar ook senioren te hard geraakt zullen worden.
 de verkorting van de WW slecht is voor de economie en gezinnen nog harder zal gaan
raken.
 middeninkomens te hard getroffen worden.
 het vergemakkelijken van het ontslagrecht in toch al economisch onzekere tijden nog
meer gezinnen in problemen zal brengen.
Waar de media weinig aandacht aan besteedt, is het feit dat naast de 30 miljard
bezuinigingen er ook nog 16 miljard extra door dit kabinet bezuinigd zal gaan worden.
We kijken met zijn allen naar de individuele onderdelen van de kabinetsplannen en vergeten
hierbij om het gehele plaatje te zien.
Een deel van het verhaal achter het gehele plaatje is, dat het zoet waar Balkenende in het
jaar 2002 zo mee schermde, maar niet komt. De middeninkomens worden harder en harder
aangepakt.
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Door het verschuiven van verantwoordelijkheden vanuit Den Haag en de provincies naar
gemeenten wil men nog meer bezuinigen. Dit zou normaliter betekenen, dat veel
gemeenten en dus ook de gemeente Soest extra aandacht besteden aan financiën en geen
onnodige uitgaven verrichten. Het tegendeel is waar. Deze coalitie gaat extra risico’s aan en
wil meer geld uitgeven, dan dat er binnenkomt.
En toch wil ik hier niet al teveel aandacht aan besteden. Het gaat mij als actief raadslid niet
om het maken van verwijten of het wij‐tegen‐zij, maar om de mensen waarvoor wij als
Soester volksvertegenwoordigers bezig zijn. Het beleid van het kabinet gecombineerd met
het gevoerde beleid van de gemeente Soest heeft veel economische gevolgen. Een paar
voorbeelden hiervan en de acties die wij voor deze groepen in gang gezet hebben zijn:
 Soest kent veel zelfstandigen zonder personeel in de bouwsector. Als partij hebben
wij ons ervoor hard gemaakt, dat zelfstandigen zonder werk en dus inkomen juist
makkelijker aan ander werk of een ander inkomen geholpen worden.
 De huizenmarkt zit in Soest op slot, doordat het college minder toestaat, maar ook
door de slechte economie. Er zijn in de afgelopen 1,5 jaar ongeveer 40
startersleningen verstrekt, zodat Soesters die voor het eerst een huis willen kopen
maar hier net niet de middelen voor hebben, hier met een starterslening de
mogelijkheid voor krijgen.
 Mee recreatie en toerisme en dus een betere economie.
 Gedeeltelijke afsluiting van de van Weedestraat.
En toch zijn ook dit niet de dingen waar ik mij als PvdA raadslid ernstige zorgen om maak.
Het gaat mij meer om de schuldsanering, die ernstig versoberd wordt. Mensen die schulden
hebben en waarvan dit ook bekend is, krijgen weliswaar steeds betere hulp en begeleiding
zodat de schulden niet hoger worden, maar de gelden die wij als gemeente beschikbaar
hiervoor hebben worden straks ook steeds minder.
Ik maak mij ook druk om de pleegzorg. Kinderen die om wat voor reden dan ook uit het
gezin gehaald worden, vallen door een onvoorbereide gemeente Soest straks tussen wal en
schip. Wie gaat deze pleegkinderen straks opvangen en wie gaat dit betalen?
En dan zijn er nog onze oude Soester senioren. Mensen die vele jaren hard gewerkt hebben
en door ziekte getroffen worden, kunnen straks niet of nauwelijks meer terecht in een
senioren zorg instellingen, omdat er flink bezuinigd wordt. Verder zijn er in Soest
gewoonweg te weinig woningen voor onze senioren beschikbaar.
En bovenstaande 3 zaken zijn nu precies de dingen waar wij ons drukker om zouden
moeten maken! Als Soester PvdA fractie moeten wij ons dus nog harder maken voor een
beter beleid op zorg en welzijn en op economie. Dat zijn de zaken die er echt toe doen en
dat zal ons helpen om het oneerlijke beleid toch wat eerlijker te maken.
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Huiskamerbijeenkomst maandag 12 november j.l.
De bijeenkomst was ten huize van Inga Nygren. Dit keer speciaal voor onze nieuwe leden, er
zijn er dit jaar gelukkig heel wat bijgekomen. Een 5 tal heeft gehoor gegeven aan de
uitnodiging. Een aantal anderen reageerden wel positief, maar waren helaas verhinderd.
Van de werkgroep waren aanwezig: Marijke Geutskens, Inga Nygren, Wil Stekelenburg.
De fractie was vertegenwoordigd door Muhammet Baskaya, het bestuur door Hans Redeker.
Na een kennismakingsronde werd uitleg gegeven over het reilen en zeilen van de van de
partij, de taken van het Soester bestuur, de werkzaamheden van de fractie en van de
werkgroep huiskamerbijeenkomsten.
De rol van het bestuur is o.a. gericht op lokale activiteiten, zij vergaderen ca. 8 maal per jaar.
Zij volgen om beurten de fractievergaderingen. De voorzitter heeft de taak om minstens
eenmaal per jaar een functioneringsgesprek te houden met de fractie voorzitter. De fractie
voorzitter doet dit minstens eenmaal per jaar met de andere fractieleden. Het bestuur
bemoeit zich niet actief met de lokale politiek. Dat is specifiek een taak van de fractie. Het
bestuur onderhoudt contacten met het gewest en indien nodig met het landelijk bestuur.
De partij kent als enige politieke partij in Nederland de verplichting een congres te beleggen,
als er sprake is van deelname aan een kabinet. Dit congres moet haar instemming geven.
Daarnaast zijn er geplande congressen, die meestal een thema bevatten. Het congres is altijd
voor een ieder te bezoeken. Men heeft daar ook stemrecht. Tegenwoordig wordt men daar
via berichten per e‐mail van op de hoogte gebracht. Spijtig voor de leden zonder e‐mail.
Die kunnen daardoor bepaalde zaken missen. Het lokale afdelingsbestuur kan er voor
zorgen, dat dit per post of telefoon toch aan hen bekend wordt gemaakt.
Punten die verder aan de orde werden gesteld waren uiteraard op deze avond, de herstart
van het nieuwe kabinet. Men heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ook kwam
nog ter sprake de discussie die er geweest is over al dan niet herbenoeming van de
burgemeester. Zoals bekend mogen fractie leden (van de wet) hier geen openheid in geven.
Men betreurt dat.
Ook kwamen er een aantal lokale thema’s aan de orde. Met name de WMO kan een zorgen
kindje gaan worden. De fractie zal alles in het werk stellen om evt. in samenwerking met ons
en omliggende gemeenten, de pijn te verzachten. Immers m.n. de gemeenten krijgen bij het
uitvoeringsproces een grote rol te vervullen.
Fractie en bestuur stellen het op prijs als leden onderwerpen aandragen die bv. in huiskamer
verband dan aan de orde kunnen komen. Na een telefoontje kan men ook altijd terecht op
de fractievergadering, als het gaat over Soester zaken om e.e.a. toe te lichten. Om de
communicatie met kiezers te onderhouden is het misschien een idee om een facebook
pagina op te richten.
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Momenteel houdt de afdeling zich bezig met de voorbereiding van de gemeenteraads‐
verkiezing van 2014. Ieder lid kan zich kandidaat stellen!! Op maandag 26 november is er
een ledenvergadering (zie elders in dit blad) waarin dit zeker aan de orde komt.
Om 22.00 uur wordt de geanimeerde ontmoeting afgesloten met dank aan Inga voor de
gastvrijheid. Een volgende (huiskamer) bijeenkomst zal via de website (www.pvdasoest.nl)
dan wel per post worden aangekondigd.

Eerste Paul Lemmen Memorial Tourtocht verreden

Deze zomer, op 30 juni is de eerste Paul Lemmen Memorial Tourtocht verreden,
precies op de dag van de start van de Tour de France. Paul zou dat een prima planning hebben
gevonden als groot wielerliefhebber en volger van de Tour.
De opbrengst van de donaties voor deelname aan de tocht is naar het JeugdSportFonds gegaan, een
goed doel, waar Paul zich in het verleden sterk voor maakte.
Namens het JeugdSportFonds was Paul Drewes, ex‐Olympisch roeideelnemer in Beijing, de
ambassadeur. Paul Drewes liet zich van zijn sportieve kant zien en fietste de rit ook fluitend mee.
Om even 2 uur ging de fietstocht met bijna 30
deelnemers vanaf het Raadhuisplein van Soest van
start.
De fietstocht voerde ons vanaf het Raadhuisplein naar
het Paleis en via de Hilversumsestraatweg en de
Zevenlindenweg naar Lage Vuursche, vandaar naar
Bilthoven, Den Dolder, Huis ter Heide en via
Soesterberg Noord over het Wethouder Lemmenpad,
waar de tocht eindigde op de parkeerplaats aan de
Verlengde Paltzerweg.
Daar wachtte burgemeester Noordergraaf geduldig, waar de deelnemers vanaf ongeveer 4 uur in
groepjes binnenkwamen.
De weersomstandigheden waren zeer prettig, de afstand van 27 km was goed te doen, alleen zal
volgend jaar de tijdsplanning iets ruimer ingeschat worden, want niemand kon de tocht op z’n gemak
binnen de geplande anderhalf uur afleggen.
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Bij de aankomst werd de catering
belangeloos verzorgd door Eetcafé Centraal,
hetgeen bij de dorstige fietsers goed in de
smaak viel. Het evenement werd afgesloten
met toespraakjes van Burgemeester
Noordergraaf en Herman Postuma, die Paul
Lemmen memoreerden en Paul Drewes
verhaalde over het belang van het
JeugdSportFonds om alle jongeren te kunnen
laten sporten. Aan Paul Drewes werd een
cheque overhandigd met daarop het
voorlopige sponsorbedrag van 1750 Euro voor
het JeugdSportFonds.
Han van Marwijk sloot het officiële gedeelte af, waarna er nog een poosje gezellig werd nagepraat
onder het genot van een laatste glaasje.
Het eindbedrag van de donaties voor de tourtocht kon nog wat worden bijgesteld, mede omdat
Antonio van den Hengel van Eetcafé Centraal de fooienpot van de afsluitende happening ook
doneerde. Het totaal wat naar het JeugdSportFonds werd overgemaakt was uiteindelijk 1920 euro.
De kop is eraf en volgend jaar rijden we weer de Paul Lemmen Fietstocht. We zouden het echter
graag drukker zien, Paul verdient dat echt, dus we hopen op meer mond tot mond reclame en meer
deelnemers vanuit de gehele raad en gemeente Soest.
De volgende Paul Lemmen Fietstocht staat gepland voor zaterdag 29 juni 2013 op de dag van de start
van de 100ste Tour de France. Zet die datum a.u.b. vast in uw agenda. We zien u allen graag aan de
start.
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Agenda ledenvergadering PvdA Soest/ Soesterberg maandag 26 november 2012
Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.30 u.
Bowling centrum Soest
Willaertstraat 49 c
3766 CP Soest
Tel. 035‐ 6095841
1. Opening, welkom en vaststellen van de agenda.
2. Post en mededelingen.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2012.
4. Begroting 2013.
5. Werkplan 2013.
6. Gemeenteraadverkiezingen maart 2014.
a. Bestuur heeft besloten dat we meedoen.
b. Lijsttrekkerverkiezing. Bestuur stelt voor dit niet te doen.
c. Kandidaatstellingscommissie. Dit is de keuze van het bestuur. Een andere
mogelijkheid is dat het bestuur het zelf doet, maar dat kan niet als zij zichzelf
kandidaat willen stellen.
d. Verkiezingsprogramma. Werkgroep profilering stelt voor om leden te benaderen
voor het maken van delen van het plan.
7. Campagne.
Er wordt getracht een werkgroep te vormen. Frans Bos heeft toegezegd dit te willen
doen. Ab Hooijer heeft zich al aangemeld. Edward den Adel helpt hierbij waar nodig.
De financiële man blijft onze penningmeester Hans Redeker.
8. Lokale politiek.
Het woord is aan de fractie.
9 Landelijke politiek.
Het woord is aan een van onze congresafgevaardigden.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
We hopen op een grote opkomst zodat we met zijn allen kunnen discussiëren over
gemeenteraadsverkiezingen, lokale politiek en landelijke politiek.
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