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Inhoud

Beste partijgenoten,

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene leden vergadering bij te wonen en hoopt
u te mogen verwelkomen en wel op 29 november 2010. We beginnen om 20.00 uur.
In het Kompas vindt u de agenda en de locatie.
Het Kompas heeft de volgende inhoud.







Voorwoord van de voorzitter , “Is de politiek wel sexy genoeg?”
De agenda voor de ledenvergadering
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 21 april 2010
Het werkplan van de afdeling PvdA Soest/Soesterberg
De bijdrage van de fractie onder de titel “Donkere tijden”
Bericht van de webmaster

Het bestuur.
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Is politiek wel sexy genoeg?

De belangstelling voor politiek loopt in Nederland terug. Ook bij de PvdA Soest loopt het
ledenaantal terug en hebben we te maken met vergrijzing. Aan de vergaderingen en andere
activiteiten nemen veelal dezelfde vaste groep mensen deel.
De landelijke politiek is ook veranderd. Politieke uitspraken worden teruggebracht tot
oneliners. In de nieuwsuitzendingen van de verschillende TV-stations moet je in 30 seconden
de aandacht van het publiek hebben, anders vindt men het saai en zapt weg. Het taalgebruik
en de bejegening verruwen daardoor.
De veranderde rol van de PvdA - van regeringspartij naar oppositiepartij - maakt dat de partij
landelijk minder aandacht krijgt. Bovendien willen alle (linkse) oppositiepartijen aandacht en
dat maakt het moeilijk om met links gezamenlijk op te trekken tegen het kabinet
Rutten/Wilders/Verhagen. Links zal zich beter moeten organiseren willen we wat kunnen
uitrichten tegen dit kabinet. Geert Wilders werpt zich thans ook nog op als leider van de
oppositie.
Het is voor iedereen nog wennen en het kabinet heeft ook nog niet veel daden laten zien
waarop het kan worden aangesproken. Er moet echter een krachtig tegengeluid komen,
aangezien het regeringsprogramma niet veel goeds belooft.
Ook Job Cohen moet nog groeien in zijn nieuwe rol, waarvoor hij niet naar Den Haag is
gekomen. Job is een gedegen politicus en heeft het bij de debatten over de
regeringsverklaring goed gedaan, volgens veel kenners. Mediageniek is hij nog niet. Toch denk
ik dat hij zijn rol als oppositieleider gaat waar maken.
Bovendien wordt de (landelijke) politiek tegenwoordig anders bedreven. Zowel in de politiek
als in de politieke journalistiek treedt spelverruwing op. Dit is nieuw en we willen hier liever
niet aan wennen. Het politieke straatvechten wordt als geen ander beheerst door Geert
Wilders. Geert is alleenheerser en wordt binnen de PVV door niemand een strobreed in de
weg gelegd.
Geert en zijn trouwe volgelingen zijn zich ongetwijfeld ook aan het voorbereiden op de
Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011. Bij de Provinciale Statenverkiezingen
worden niet alleen de nieuwe Statenleden gekozen, maar wordt ook een deel van de Eerste
Kamer opnieuw gekozen. De regeringspartijen hebben daar nu geen meerderheid, maar
willen die uiteraard wel graag hebben. Komt die meerderheid er niet, dan zal er in ieder geval
meer moeten worden samengewerkt met de oppositiepartijen. Voor de PvdA zijn deze
verkiezingen om die reden van belang. Maar ook van de kiezers willen we horen hoe het er
voor staat en niet alleen van Maurice de Hond.
De uitslagen zullen grotendeels worden bepaald door de landelijke sentimenten, zodat onze
landelijke politici de schone taak hebben om de standpunten van de PvdA in de media goed te
verwoorden.
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Plaatselijk kunnen we uiteraard ook ons steentje bijdragen. De PvdA-statenkandidaten zullen
begin 2011 waarschijnlijk weer enkele zaterdagen de provincie in gaan en verschillende
plaatsen bezoeken om met de kiezers in contact te komen. Zij worden daarbij graag
ondersteund door plaatselijke partijgenoten. Ik hoop dat zij op velen van u een beroep mogen
doen. U zult hierover de komende tijd nader worden geïnformeerd of u kunt zich nu alvast
aanmelden bij uw afdeling.
Ook in Soest is onze politieke rol veranderd. De fractie is terug gegaan van vijf naar drie leden
en het gemis van een wethouder en met name de persoon Paul Lemmen doet zich voelen.
Ook hier is een ieder bezig zijn draai weer te vinden en begint de oppositierol te wennen. De
fractie voert actief oppositie, al dan niet in samenwerking met de andere oppositiepartijen.
De eerste haarscheurtjes in de coalitie worden al waargenomen.
Ik heb zelf op de laatste bestuursvergadering geopperd om naar een andere vorm van
vergaderen te zoeken. Lossere bijeenkomsten die meer gericht zijn op ontmoeting en het
uitwisselen van politieke ideeën. We moeten jonge mensen weer enthousiast zien te maken
voor de plaatselijke politiek. Een ieder met ideeën hiervoor nodig ik graag uit om die te delen
met het bestuur.
Tenslotte wil ik er op wijzen dat wij dit jaar weer een Oudejaarsborrel zullen organiseren waar
ik u uiteraard allen hoop te ontmoeten. Tijd en plaats zullen u nog nader worden bekend
gemaakt.

Han van Marwijk
Voorzitter PvdA Soest/Soesterberg
hanvanmarwijk@planet.nl
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Agenda ledenvergadering 29 november 2010 Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 u.
Locatie
Bowling centrum Soest
Willaertstraat 49 c
3766 CP Soest
035- 6095841.

1. Opening, welkom en vaststellen van de agenda.
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen.
 Oudejaarsborrel
 Herdenken Paul Lemmen
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2010.
5. Bestuurssamenstelling.
6. Begroting 2011.
7. Werkplan 2011.
8. Campagne.
- Permanent
- I.v.m. Provinciale verkiezingen
9. Locale politiek. Fractie.
10. Landelijke politiek. ?
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
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Verslag algemene ledenvergadering PvdA Soest/Soesterberg 21 april 2010.

Agenda:
1. Welkom.
De voorzitter, Han van Marwijk, heet de aanwezigen, 16 personen, hartelijk welkom.
Afwezig worden gemeld, o.d.r. , Herman Posthuma, Pieter en Saskia ten Hove.
2. Mededelingen.
Geen.
3. Post m.b.t. de ledenvergadering.
Geen.
4. Verslag ledenvergadering 30 november 2009.
Goedgekeurd. Geen opmerkingen.
5. Jaarverslag bestuur 2009.
Goedgekeurd. Geen opmerkingen.
6. Jaarverslag gemeenteraadsfractie 2009
a. Doorzetten masterplan. Vasthouden aan sociale woningbouw op vliegbasis.
b. Algemeen belang gaat voor.
c. Niet altijd oppositie voeren.
d. Sociaal beleid steunen, ook als we niet in het college zitten.
e. Wethouder dierenzaken? Ja, beleidsmatig.
f. Wethouder uit Maarssen die daar wil blijven wonen? Meerderheid van raad stemt in met 4
jaar ontheffing. Niets aan te doen.
7. Jaarrekening bestuur.
Goedgekeurd door kascontrolecommissie Riekie van Meegen en Inga Nygren. Vergadering
stemt in. Met dank aan de commissie.
8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
Riekie van Meegen blijft een jaar deelnemen aan de commissie, nieuw lid Fredy Muskee.
Compliment financiële verantwoording campagne. Bijna evenredig verdeeld tussen bestuur en
fractie 5000 euro.
9. Bestuursverkiezing.
a. Afscheid penningmeester Cees Verkerk. Na afscheid vorig jaar nog een jaar ad interim.
b. Hans Redeker en Arie van Vliet gekozen als nieuwe bestuursleden.
c. Han van Marwijk als voorzitter herkozen. Overige functieverdeling maakt het bestuur zelf
uit.
10. Congres PvdA 25 april 2010 in Nijmegen.
a. Jan Willem afgevaardigde, Wil plaatsvervangster.
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b.
c.
d.
e.

Jan Willem, Pascal, Inga , Wil en Arie zullen de stukken doornemen en bespreken.
Mogelijkheid is het schuiven op de kandidatenlijst. Wordt aan hen overgelaten.
Voldoende informatie vergaren.
Afspraken maken over eventuele extreme adviezen.

11. Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010.
a. Arie geeft toelichting. Is zaterdag bij de debatacademie geweest en heeft een aantal
voorstellen.
b. Jongeren voelen veel voor de “Obama- campagne”.
c. Dit moeten we vertalen op Nederland.
d. Veel canvassen.
e. Zoek de buurten van onze kiezers.
f. Stel 3 korte vragen, geen propaganda, informatief.
g. Werk met vaste formulieren.
h. Vraag of je e-mail adressen mag noteren.
i. Mensen niet thuis, folder in de bus.
j. Materiaal, werken met het landelijk beschikbare.
k. Zorg voor permanente campagne, toegesneden op maat voor de problemen die in de wijken
spelen.
l. Vraag van Wil: Graag nadere toelichting. Wie doen mee, wat doen we met de reacties,
worden de leden gebeld? Antwoord Arie: Iedereen wordt gebeld, maandag 3 mei is een
instructieavond. Voorstel wordt geen vaste tijden, ieder gaat op eigen tijd. Wel in
tweetallen.
12. Rondvraag.
Wil maakt melding van de eerste gezamenlijke uitgave van het themanummer integratie van de
afdelingen Amersfoort, Leusden, Soest waaraan zij haar medewerking heeft verleend.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid.
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Werkplan bestuur PvdA afdeling Soest/Soesterberg 2011

Inleiding
In dit werkplan geeft het bestuur de plannen voor 2011 weer. Het plan is tevens bedoeld als
toelichting op de begroting 2011.
In 2011 worden verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Daarnaast wil het bestuur
vooral aandacht geven aan het meer betrekken van leden en kiezers bij het beleid en de
activiteiten van de afdeling. Daarvoor gaan we het project “levend(ig)e afdeling” draaien.
1. Doel (van het werkplan)
Contact met de leden en de kiezers moet niet beperkt blijven tot de jaren 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. Een werkgroep vanuit het bestuur gaat deze plannen in de eerste maanden
van 2011 verder uitwerken. In deze werkgroep zitten Hans Redeker, Arie van Vliet en Jan
Willem Nuismer. Betrokkenheid van de fractie is van belang.
2. Analyse van de afdeling situatie (stand van zaken)
Aantal leden
Totaal telt de afdeling op dit moment 131 leden (stand van 1 november 2010).
Fractie
De huidige fractie telt 3 leden en 2 fractie assistenten. In beginsel is het bestuur ook altijd
vertegenwoordigd in de vergaderingen van de fractie en andersom. Jan Willem Nuismer
adviseert de fractie.
Bestuur
Het afdelingsbestuur telt 5 leden, inclusief de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter is Han van Marwijk,
secretaris Gerrit Stekelenburg,
penningmeester Hans Redeker,
Jan Willem Nuismer is de plaatsvervangende congresafgevaardigde, en adviseert de
fractie
Frans Bos verzorgt de website en de ledenadministratie.
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.
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Vaste agendapunten op de bestuursvergadering zijn in ieder geval: informatie uit de
fractie, het voorbereiden van de vastgestelde vergaderingen, het informeren van de
leden.
Afvaardigingen
De afdeling is vertegenwoordigd in het congres met 1 lid( en 1 reserve), in het gewest met 2
leden. Congresafgevaardigde is Wil Stekelenburg.
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.
Daar waar de leden op korte termijn geïnformeerd moeten worden, wordt gewerkt
met een nieuwsbrief, die per post en per e-mail zal worden verstuurd.
Website: In 2010 is de website geheel vernieuwd. De site wordt zeer goed bijgehouden
en geactualiseerd door 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 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.
Communicatie en communicatiemiddelen zullen een belangrijk onderdeel zijn van het
project ‘levend(ig)e afdeling.’
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 over vier jaar in 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?
Goede communicatie met de leden
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 aansprekende thema’s die een breed publiek
aanspreken.
Informatieve (aansprekende) ledenvergaderingen.
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In de ledenvergadering van december 2010 vaststellen wat we beter kunnen doen dan in
de afgelopen periode.
Zorgen dat we er bij blijven, aan de weg timmeren, zodat ook niet PvdA stemmers veel
van ons horen en resultaten gaan zien.
Tweede helft van 2011
Door blijven gaan met het organiseren van aansprekende (informatieve)
ledenvergaderingen en activiteiten.
Samen met de fractie vormgeven van het gezicht naar buiten van (nieuwe) PvdA aanpak.
Ontwikkelen van een publiciteitsplan
Ledenvergadering in november
Uitvoeren verkiezingsprogramma
5. Agenda
Reguliere data 2011
In het komende jaar proberen we de volgende activiteiten te organiseren:
jan/feb maart

Projectplan levend(ig)e afdeling opstellen ten behoeve van
de ALV van april

april
1 mei
juni

Algemene Ledenvergadering
Reguliere 1 mei viering
Eventueel ledenvergadering

half november
nog nader te bepalen

Ledenvergadering met thema
Eventueel politiek café, gericht op een actueel onderwerp

november

Voorbereiden Oudejaarsborrel 2011

Verder concretisering voor 2011 zal uit het genoemde projectplan moeten komen.

6. 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. Fractie/bestuur
bezoekt de diverse vergaderingen van wijkbeheerteams.
Contact tussen bestuur en fractie
Het contact tussen bestuur en fractie kan verbeterd worden. 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 2011 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 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 congresafgevaardigden.
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.
Gezamenlijke kennismaking met onze nieuwe leden
Opzetten van een specifieke bijeenkomst gericht op het kennismaken van en met onze
nieuwe leden.
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. Als bijlage bij
dit werkplan treft u de BEGROTING aan voor 2011.
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Donkere tijden

Het is herfst en overal regent het, waait het, is het onrustig, vallen de blaadjes van de bomen.
De dagen en de nachten worden langer. Net als in de herfst is het ook onrustig in Nederland
en ook in Soest. Het lijkt alsof de economische crisis voorbij is, maar niets is minder waar. De
verschillende overheidsinstanties en gesubsidieerde instellingen zullen de komende jaren met
grote bezuinigingsoperaties te maken krijgen. Het rechtse kabinet (met een extreem tintje)
gaat het nog zwaar maken voor de economisch zwakkeren in de samenleving. Juist die
mensen die het moeilijk hebben, worden met de bezuinigingsplannen het meest getroffen!
Het worden nog lang donkere tijden in ons land en dus ook in Soest en Soesterberg…
Als gemeente Soest hebben wij van het rijk te horen gekregen dat de bezuinigingen op het
gemeentefonds lager zullen uitvallen dan eerder was gevreesd. Dit houdt in dat de gemeente
niet overal even hard moet ingrijpen. Wij kunnen het ons echter niet permitteren om tot het
laatste moment te wachten. De financiën van de gemeente moeten op orde zijn. Het huidige
college beseft dit nog niet helemaal en wil veel geld uitgeven aan praatsessies, waarbij het
onduidelijk is waar het over moet gaan! Wij zijn voorstander van een betere communicatie en
burgerparticipatie, maar dan moet eerst duidelijk worden welke doelen worden nagestreefd
en hoe het college denkt deze doelen te gaan bereiken.
Ook beseft het huidige college bestaande uit GGS, D66, GroenLinks en het CDA ook niet dat
indien zij niets doen aan de teruglopende inkomsten door woningbouw en de hiermee
gepaard gaande leges, de gemeente Soest nog meer zal moeten bezuinigingen.
De Soester bedrijven, instellingen en de Soester burger zullen de visieloze koers, waarop het
huidige college vaart, allen duidelijk voelen. Een aantal voorbeelden.
 De nodige woningbouwprojecten in de kern Soest worden geschrapt waardoor
mensen genoodzaakt zullen zijn om naar andere gemeentes te verhuizen.
 Zaken rondom welzijn en de veranderingen binnen de WMO worden nu al slecht
opgepakt door de verantwoordelijke wethouder.
 Het beroep op de bijstand neemt toe, maar we zien alleen maar ongewijzigd beleid.
 Bedrijven zullen het moeilijker krijgen als het gaat om het vestigingsklimaat.
 Er wordt niet gekeken naar de mogelijke inkomsten van de woningbouwplannen
rondom oude Molenschot terrein en Staringlaan.
 De toekomst van Groot Engendeal blijft onduidelijk.
Soester PvdA in de oppositie
Ondanks dat het onzekere tijden zijn en ondanks het feit dat de PvdA fractie geen deel
uitmaakt van de huidige coalitie, worden er nog steeds successen behaald.
Tijdens de afgelopen vergadering over de begroting was dit duidelijk zichtbaar.
Onderzoek Rekenkamercommissie Werkpunt en de Sociale dienst:
Door goed optreden van onze fractie heeft de Raad unaniem besloten om de Rekenkamer
commissie te verzoeken een onderzoek naar het Werkpunt en de Soester sociale dienst te
doen.
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Sinds het jaar 2006 heeft de Gemeente Soest (net als alle andere gemeenten in Nederland) te
maken met de Wet Werk en Bijstand. Het principe hiervan is dat een uitkeringsgerechtigde
eerst aan een baan of aan een opleiding geholpen moet worden voordat er naar de optie van
een uitkering gekeken wordt. Als PvdA ondersteunen wij dit beleid van harte. Burgers mogen
niet zo maar afgeschreven worden en dienen zoveel mogelijk ondersteund te worden om te
gaan werken.
 Dit betekent echter niet dat er geen ruimhartig bijstandsbeleid gevoerd moet worden.
Te vaak hebben wij klachten gekregen over de Sociale dienst en over hoe het beleid
wordt uitgevoerd.
 Ook zijn wij als partij geschrokken van de jaarlijkse kosten die afdeling Werk en
uitvoering besteed aan het gebouw waarin zij de uitkeringsgerechtigden wil scholen
en aan het werk wil helpen. Wij willen graag weten of alleen al de exploitatiekosten
van het Werkpunt van meer dan € 400.000,- goed worden besteed.
 Ondanks alle vragen die wij de afgelopen jaren over de Sociale dienst en over het
Werkpunt gesteld hebben is ons nog steeds niet helemaal helder wat de resultaten
zijn en hoeveel mensen nu daadwerkelijk aan het werk geholpen zijn. Ook weten wij
niet of de kosten wel opwegen tegen de baten en waar zaken efficiënter kunnen.
Wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied met belangstelling volgen. Dit heeft vooral te
maken met de onzekere tijden waarin veel werkende mensen zich in bevinden. Goed
geholpen worden door middel van werk, opleiding of uitkering is voor eens belangrijk
speerpunt!
Startersleningen
Soest is een mooie gemeente om in te leven en om in te wonen. Soest is groen en heeft veel
voorzieningen. Soest is ook een gemeente waar vergrijzing is, dit is een ontwikkeling waar ook
Soest net als de vrijwel de rest van Nederland niet aan ontkomt. Specifiek voor Soest geldt
dat:
 De koopwoningen in Soest duur zijn.
 Het huidige college een beleid voert waarbij starters en jongeren te horen krijgen dat
zij beter een woning buiten Soest kunnen zoeken.
 Een college dat niet aan de randen, op gemeente grond (sociaal) wil bouwen.
In het verleden hebben wij als fractie al bewezen dat wij de starters en de jongeren een warm
hart toedragen en hun kansen willen vergroten om in Soest te blijven wonen. Mensen die
langer dan 3,5 jaar actief op een huurwoning reageren krijgen dankzij ons een
urgentieverklaring zodat zij een huurwoning krijgen passend bij hun situatie.
In een eerder stadium hebben wij ook samen met andere partijen weten te bereiken dat
starters een lening van de gemeente konden krijgen om een woning tot een bepaalde prijs
aan te schaffen. Dankzij onze druk zal dit beleid gecontinueerd worden. In februari 2011 zal er
een voorstel aan de Raad komen waar € 540.000, - mee gemoeid is en dat ten doel heeft om
het woningbezit onder starters te bevorderen.
Indien dit niet in overeenstemming is met het PvdA standpunt zullen wij alsnog een
amendement indienen om dit volledige bedrag aan startersleningen te besteden.
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Kritische vragen
Als fractie hebben wij het college en de rest van de raad vanaf de eerste vergadering scherp
gehouden. Wij hebben voor de zomer kritische vragen gesteld rondom de
portefeuilleverdeling bij het college en afgelopen maand over de gang van zaken rondom de
kerntakendiscussie.
Ook zijn het de leden en Soester burgers die de fractie scherp houden met ontwikkelingen en
vragen over bijvoorbeeld het opheffen van de afsluiting aan de Weteringpad. Als PvdA fractie
zijn wij van mening dat het verkeer in Soest beter moet doorstromen en de veiligheid van
bepaalde wegen nog beter geborgd moet worden. Het opheffen van de afsluiting aan de
Weteringpad zal dankzij onze amendement en de diverse vragen in de Raad uiterlijk juni 2011
een feit zijn.
Wij blijven de komende periode kritisch, maar rechtvaardig het college volgen. Wij blijven
met klem aangeven dat de van Weedestraat afgesloten moet worden om een mooi
winkelcentrum te creëren. Het nieuwe grand café Lindenhof is het zichtbare bewijs dat de
Soester bevolking daar behoefte aan heeft. Het masterplan Soesterberg moet voortvarend
omgezet worden in zichtbare projecten, zodat voor de burgers iets tastbaars getoond kan
worden. Ook wat betreft de woningbouw in de gemeente zullen wij wethouder Witte het niet
gemakkelijk maken, want als je het aan hem overlaat gebeurt er weinig in ons groene dorp.
Hierbij willen wij een oproep doen aan u om ons kritisch te volgen en waar nodig, van u laat
horen. U bent van harte welkom op onze fractievergaderingen; daarnaast zijn wij telefonisch
en via de mail gemakkelijk te bereiken.
De PvdA Fractie Soest

Website

Politiek is er in Soest weinig te beleven en moeten we de website vullen met
hondenbelasting, achterkamertjes politiek en investeringen in milieuvriendelijke voetbalclubs
in Soesterberg.
Een website bijhouden is vaak gevaarlijk, als er een keer een verkeerde foto op geplaatst
wordt, zijn er altijd paparazzi fotografen, die je direct, via een omweg (zijn advocaat) een
claim opleggen , waar de honden geen brood van lusten. Maar gelukkig liep dit alles met een
sisser af. Het was, en dat konden we bewijzen, een proefopzet van onze nieuwe website.
Voordat ik een afbeelding gebruik is het wel uitkijken geblazen en informeren of die ene foto
wel gebruikt mag worden. De kijkcijfers zijn de laatste weken erg goed, terwijl er toch erg
weinig gebeurt in dit kleine dorp.
Maar er zit een hoop nieuws in de pen! De Van Weedestraat, vliegveld Soesterberg, de
nieuwbouw in Soesterberg, het ecoduct van meneer Staal. Dus ik maak mijn borst alvast maar
nat voor wat er allemaal op stapel staat.
Gemiddeld zijn er 70 bezoekers per dag , die onze website bezoeken, wat voor een politieke
partij erg hoog is.
Kijk ik nu naar de site van de overige partijen in Soest, die slecht worden bijgehouden, dan
doen wij het goed, al hangt er wel een prijskaartje aan.
Commentaar leveren positief of negatief is altijd mogelijk via onze site of via de mail.
Graag tot een volgend keer, frans@fransbos.nl
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