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De laatste Raad...
Op de valreep...

Bodes de Vries
Wethouder
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In zijn laatste vergadering in deze raadsperiode heeft de
Zeister gemeenteraad ingestemd met twee belangrijke
beleidsplannen. Het betreft de manier waarop de gemeente de nieuwe verantwoordelijkheid voor het begeleiden van kwetsbare mensen gaat oppakken en de
organisatie van de jeugdhulp. Voor beide taken wordt
de gemeente met ingang van het komend jaar verantwoordelijk.
Om een beeld van de omvang te geven: momenteel
worden in Zeist zo’n 900 mensen begeleid op grond van
de AWBZ . Het gaat grotendeels om inwoners met een
verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond. Ook dementerende thuiswonende ouderen vallen
hieronder. Na aftrek van een forse korting is naar
verwachting een budget van ongeveer 12,5 miljoen voor
onze gemeente beschikbaar. Momenteel wordt deze zorg
uit de AWBZ betaald. Straks valt dit onder de nieuwe
WMO.
Bij de Jeugdhulp gaat het om nog meer personen, zo’n
1.500 kinderen en jeugdigen uit Zeist maken hiervan
gebruik. De grootste groep is aangesloten op de kinderen jeugdpsychiatrie, maar ook de jeugdzorg, de kinderbescherming en de jeugdreclassering vallen hieronder.
En niet te vergeten de hulp aan jongeren met een
verstandelijke beperking.

met de huisarts van groot belang, maar dat geldt natuurlijk ook voor het onderwijs.
De bestaande spreekuren in de wijken en bij de Sociale
Dienst blijven bestaan. De WMO consulenten komen
nog steeds bij de mensen thuis. Maar achter de schermen
wordt de samenwerking verbeterd, ook met de bestaande
wijkteams.
Het is opmerkelijk en uitzonderlijk dat de gemeenteraad
besluiten neemt op basis van wetten die nog van kracht
moeten worden. De Wet op de Jeugdhulp is pas in de
Eerste Kamer aangenomen maar is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd. Over de nieuwe WMO wordt pas
in de loop van dit jaar besloten. De parlementaire
behandeling moet nog beginnen. Het tekent de dynamiek
van deze tijd. Wat vandaag nog zeker leek, kan morgen
zo maar veranderen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de manier waarop
de begeleiding en de jeugdhulp in grote lijnen in onze
gemeente zal worden georganiseerd. Wat betreft de
WMO worden in de vijf wijken WMO teams ingesteld.
Deze bestaan in ieder geval uit een WMO consulent, een
welzijnwerker en coördinator. Ook zal in de toekomst
een wijkverpleegkundige erbij komen. Die onderhoudt
ook het contact met de huisarts. Het team is ervoor
verantwoordelijk dat de mensen die dat nodig hebben,
worden begeleid om zo zelfstandig mogelijk in hun wijk
te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De begeleiding zelf kan worden gegeven door
de bekende zorgaanbieders zoals Abrona en Kwintes.
Maar het is de bedoeling dat er ook nieuwe vormen van
(vrijwilligers)werk en dagbesteding gaan komen.

Ook is het bijzonder dat de gemeenten nauw moeten
samenwerken om deze taken goed uit te voeren. Dat
geldt in het bijzonder voor de Jeugdhulp. In de eerste
plaats werken we nauw samen met de gemeenten De
Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij
Duurstede. Dit zijn de gemeenten waarmee we vaker
samenwerken, onder andere bij de Sociale Dienst en de
Biga. Een deel van de jeugdzorg kopen we gezamenlijk in
bij de zorginstellingen en ook komt er een regionaal
expertiseteam dat de plaatselijke Jeugdteams in deze
gemeenten adviseert bij ingewikkelde vragen. Ook op
provinciaal niveau en zelfs voor een deel op landelijk
niveau, werken de gemeenten samen. De achtergrond
hiervan is dat er landelijk afspraken zijn gemaakt die
moeten voorkomen dat er teveel zaken tegelijk veranderen, waardoor zorginstellingen in financiële
problemen kunnen komen. Ook al werken we vaker
samen met de vier genoemde gemeenten, het is en blijft
een hele inspanning om alle gemeenten en hun colleges
van B&W, en ook de diverse gemeenteraden, bij deze
nieuwe taken op één lijn te krijgen. De regionale jeugdzorgnota “Jeugdhulp… Route Zuidoost 2014-2018” is
door alle vijf gemeenteraden goedgekeurd.

Voor de jeugdhulp werken we nu al vanuit het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit wordt uitgebreid met
éen of twee teams Jeugd. Ook deze krijgen een coördinerende rol en moeten er voor zorgen dat de juiste
hulp snel beschikbaar is. Ook hier is de samenwerking

De gemeenteraad van Zeist was lovend over de voorgestelde aanpak voor de begeleiding WMO en de jeugdhulp. De raadsleden zijn dan ook nauw betrokken
geweest bij de voorbereidingen en hebben er veel energie
in gestoken. Dat vertaalt zich in een breed draagvlak.
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Dat brede draagvlak is ook absoluut nodig. Er moet
nog heel veel worden uitgewerkt voordat we in staat zijn
de hulp en ondersteuning per 1 januari 2105 goed over
te nemen. De organisatie moet worden uitgewerkt en
ingericht. Er moeten afspraken worden gemaakt met de
zorginstellingen. Vanaf 1 januari 2015 moet er worden
betaald, enzovoort, enzovoort. Een belangrijk aandachtspunt is natuurlijk ook, dat deze taken worden overgenomen met een forse bezuiniging. Voor de jeugdhulp
is dat 5% in 2015, voor de WMO begeleiding ligt dat
percentage nog veel hoger (25%). Dat is bepaald geen
klein bier! Bovendien is het belangrijk dat de budgetten
ook goed zijn berekend en eerlijk verdeeld over de
gemeenten, en dat is lang niet zeker.
Ondanks deze grote onzekerheden hebben we in het
algemeen gesproken, er vertrouwen in. Bij de voorbereidingen worden cliënten en organisaties nauw betrokken. Wat betreft de WMO begeleiding ligt er een
goede kans om deze inwoners in hun wijk of buurt beter
te betrekken bij het vrijwilligerswerk en om andere vormen van dagbesteding te ontwikkelen. Deze mensen
horen er ook in Zeist helemaal bij!
In de jeugdhulp willen we vooral bereiken dat procedures
sterk worden verkort en ook eenvoudiger worden. In
plaats van door te verwijzen eerder de specialist erbij
halen. Ook is het de bedoeling dat kinderen en ouders
niet worden geconfronteerd met een groot aantal hulp-
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verleners. Het principe is “één gezin, één plan, één regisseur”. Bij voorkeur is die regisseur het gezin zelf, of anders
een vertrouwenspersoon.
Het kan bijna niet anders dan dat dit ook efficiënter en
goedkoper is dan nu.
Voor alle veranderingen geldt bovendien: kijk breder
dan je neus lang is. Denk niet in hokjes. Als er sprake is
van armoede of schulden, doe daar wat aan, want dat
speelt ongetwijfeld een rol bij het opgroeien van de
kinderen. Is er sprake van verslaving of een gezondheidsprobleem? Ook dat hoort te worden betrokken
bij goede begeleiding en ondersteuning, want wie niet
gezond is kan vaak ook niet zichzelf redden. Kortom, het
draait allemaal om het op weg helpen en ondersteunen
van mensen op een breed vlak, want het leven van laat
zich niet in vakjes opdelen.
Het worden nog spannende tijden. Als Partij van de
Arbeid willen we opkomen voor kwetsbare mensen, jong
en oud. En voor mensen in achterstandsituaties. We
willen mensen niet betuttelen, maar hun eigen verantwoordelijkheid respecteren en hun vermogen helpen
vergroten om zelfstandig in de samenleving te functioneren. Het kan beter, het moet goedkoper. Wij gaan
ervoor!

De PvdA-fractie van deze periode,
gefotografeerd vier jaar geleden bij
de start van deze periode.
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Uit het Bestuur ...
Ledenbijeenkomst
donderdag 20 maart
Verkiezingsspecial

Verslag
ledenbijeenkomst 24
februari

Op donderdag 20 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, is de eerstvolgende ledenbijeenkomst.
Natuurlijk wordt de verkiezingsuitslag besproken. Karst
Schuring analyseert met ons de resultaten in de wijken
en in heel Zeist. Een moment voor de eerste bespiegelingen
over: ”En hoe nu verder?” Onmiddellijk hierna beginnen
de coalitieonderhandelingen.
Verder bedanken we Wil Barten en Cor van Liempde,
die na meerdere raadsperiodes, niet meer in de
gemeenteraad terug komen en Ton Wachter, die stopt
als fractie-assistent.
We verwelkomen de nieuwe fractie.
Dus: donderdag 20 maart, 20.00 uur, in de Koppeling
(winkelcentrum De Clomp, naast de moskee).

De ledenbijeenkomst in februari ging grotendeels over
“de nieuwe verzorgingsstaat”: de belangrijke rol die de
gemeente gaat krijgen in het sociale domein. Leden
konden over dit onderwerp vragen stellen en hun zorgen
uiten. Bodes, Ans en Karst gaven daar een reactie op.
Onderwerpen die aan de orde kwamen: de toekomst
van de sociale werkplaats, heeft de gemeente voldoende
expertise t.a.v. de zorg, eigenkracht/zelfredzaamheid als
alibi voor bezuinigingen, zijn de bezuinigingen op de zorg
noodzaak of niet, burgerinitiatieven en het belang van
welzijn.
Enerzijds maken betrokkenen bij de (jeugd)zorg zich
zorgen over hoe het zal gaan in 2015. Anderzijds is er
voor de plannen die het college van B en W, c.q.
wethouder Bodes de Vries, heeft voorgesteld steun van
de hele raad.
Onder leiding van Nico Bernts is er goed gediscussieerd.
Het was een goede bijeenkomst.

Na-volgende ledenbijeenkomst op 12 mei
Maandagavond, 12 mei, is de volgende ledenbijeenkomst. Het onderwerp van die avond lees je in de
volgende Omslag.

De Rode Bakfiets

WWW.ZEIST.PVDA.NL

Het is nu wel alom bekend, dat elke zaterdag onze rode
bakfiets door de gemeente Zeist rijdt. Inmiddels hebben
we ook een speciale folder vanuit de bakfiets. ‘Fietsend
Spreekuur van de PvdA in Zeist’ Dat helpt om het
contact met de mensen gemakkelijker te maken.

want tot nu toe zijn het allemaal mannen. En het is
sportief en de bakfiets rijdt licht.
Jullie kunnen je bij mij opgeven. En voorlopig ben je
nog niet aan de beurt, want het rooster loopt al tot 4
januari. Aarzel niet doe mee, zo kun je actief worden.

Er zijn op dit moment 15 vrijwilligers, die op een zaterdag
anderhalf tot twee uur door het dorp fietsen. Daar wil
ik er nog graag 10 bij hebben. Want met 25 mensen
hoef je maar 2x per jaar te fietsen. Graag ook vrouwen,

Je kunt je bij mij opgeven.
Gijs.Wildeman
gijs.wildeman@kpnplanet.nl - 06 30 47 09 29
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De PvdA en de illegaliteit
Gijs Wildeman

Het venijn zat in de staart op de ledenvergadering van
24 februari jl. In de rondvraag vroeg Gerard van Rootselaar waarom er niets over de vluchtelingenproblematiek in ons verkiezingsprogramma stond. Daar was
hij nogal gebelgd over. Hij had wel een punt, maar
rijkelijk laat, veranderen kan niet meer. Persoonlijk vind
ik het ook een landelijk onderwerp waar ik op mijn
eigen wijze me zeer betrokken bij voel. Zodoende kon ik
Gerard ook een antwoord geven.
In november 2013, presenteerde voorzitter Hans Spekman het adviesrapport ‘Humanitaire consequenties
van de strafbaarstelling van de illegaliteit’. Op de PvdA
site is het wel te vinden. In een door het partijbestuur
ingestelde inter-levensbeschouwelijke werkgroep ‘Trefpunt’ mocht ik als lid commentaar leveren op het
rapport.
En ik ben blij met het rapport. Ik kan mij weer wat
verdedigen bij de wake op Kamp Zeist die op elke eerste
zondag van de maand gehouden wordt voor de uitgeprocedeerde vluchtelingen die daar vast zitten. Het wordt
al meer dan honderd keer georganiseerd door de Raad
van Kerken in Soest en Zeist. Door dit rapport van de
PvdA zijn de scherpe kantjes er af. Bijvoorbeeld dat de
illegale vluchtelingen kinderen recht hebben op onderwijs. Voor elke vluchteling is medische zorg gewaarborgd.
De politie mag je dus niet meer oppakken bij scholen of
zorginstellingen en voeg ik daar aan toe, ook niet stiekem
je volgen naar huis en dan arresteren.
Mooi dus, maar het had zo ver niet moeten komen.
Want in het regeerakkoord staat nog steeds dat illegaliteit
strafbaar is. Toen in de euforie van de verkiezingswinst
en het snelle akkoord met de VVD zagen we dit stuk
over het hoofd. En dan wordt het terugploegen. Met
dank aan Sander Terphuis die op de ledenraad van 12

mei vorig jaar een motie er door kreeg, dat de PvdA
gehouden is om een humaan asielbeleid met een menselijke maat voor de vluchtelingen te hanteren.
In het advies is ook gekeken naar de rechten van de
mens. Goed dat dit gebeurd is. Ik heb Diederik Samsom
eens een zin daaruit voorgelezen, ‘je hebt het recht te
gaan en te staan waar je wilt in binnen en buitenland’.
Hij vond dat het niet van toepassing was. In dit adviesrapport wordt dat wel erkend. Heel belangrijk is dat
voor kwetsbare groepen en dat zijn vluchtelingen, uitzondering gevraagd wordt bij toepassing van de wet In
een gesprek van Trefpunt waar ik bij was met tweede
Kamerlid Marit Maij die over de illegaliteit gaat, gaf ze
aan dat de VVD nauwelijks ruimte geeft om de wet te
veranderen. Maar bij de behandeling van de wet dit jaar
zal Marit zich zeer sterk inzetten voor de kwetsbare groepen die in het rapport genoemd zijn en dat zijn er veel.
In dit kader gezien is het standpunt van Arie Slob van de
Christen Unie dat strafbaarstelling van illegaliteit de
gedoogsteun aan het kabinet op het spel zet niets meer
dan een verkiezingsstunt. Laat hij maar eens met mevrouw
Maij gaan praten wat nu echt een oplossing kan zijn.
Hoe dan ook, onze partij pleit weer voor wat rechten
t.b.v. de illegale mens, wat een rot woord toch dat illegale
mens. Geboren worden is toch niet illegaal?.
Jan Pronk heeft ongelijk om voor deze kwestie te bedanken als PvdA lid. Hij had beter de leden van de
partij kunnen steunen die zich inzetten voor een menselijker vluchtelingenbeleid. Want dit advies is één stap
maar er is nog werk ter doen. Om te beginnen zou het
mooi zijn dat zo af en toe wat meer leden van de PvdA
uit Soest, Utrecht en Zeist zich laten zien op de wake bij
kamp Zeist, dan de twee of drie die er nu zijn. Sterk
maar vooral Sociaal, toch?

WWW.ZEIST.PVDA.NL
De meest actuele agenda
Info over de PvdA in Zeist
Nieuws uit de fractie
Omslagarchief en nieuwsarchief
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6

Omslag

Maart 2014 nr 137

Omslag

Uit de Raad ...
Nota Gezondheidszorg

Ans van Gelder
Raadslid

Op 24 januari jl. is in de gemeenteraad de nota
gezondheidszorg vastgesteld. Eens in de vier jaar dient
deze nota aangepast en vastgesteld te worden. De thema’s
om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen zijn
alcoholpreventie en bewegen. Het is belangrijk dat deze
onderwerpen onder de aandacht worden gebracht.
Een van de grootste bedreigingen van de gezondheid is
alcoholmisbruik onder jongeren. Het blijkt dat jongeren
steeds vroeger beginnen met alcohol drinken en ook
steeds meer. De risico’s zijn doorgaans niet of nauwelijks
bekend. Op jonge leeftijd zijn de hersenen nog aan het
groeien en alcohol brengt een goede ontwikkeling grote
schade toe. Het is daarom belangrijk dat ouders en
kinderen goede voorlichting krijgen en dat er betere
handhaving plaatsvindt en hulp komt. Ondertussen is
landelijk besloten dat jongeren onder de 18 jaar geen
alcohol meer mogen kopen.
Naast alcoholpreventie is bewegen ook een speerpunt.
In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en
jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent
was sprake van ernstig overgewicht. Het kunnen sporten
en bewegen dicht in de wijken is daarom van essentieel
belang. Sport en beweging dienen daarom ook voor
iedereen toegankelijk te zijn. De komende jaren wil ik
mij hier dan ook voor blijven inzetten en het
minimabeleid in stand houden.

Uw artikel hier?
Komt u tijdens uw (vrijwilligers)werk wel eens een
onderwerp of probleem tegen dat u eigenlijk breder
bekend wilt maken? Wilt u uw mening kwijt over de
lokale, provinciale of landelijke politiek en zoekt u naar
een medium daarvoor? Dan is de Omslag misschien een
geschikte plaats om uw artikel te publiceren.
De Omslag is het ledenblad: voor en door leden. De
meeste artikelen komen van bestuur of fractie, maar een
aantal leden schrijft al min of meer regelmatig een stukje.
Ook in deze Omslag zijn er weer diverse schrijvers.
De redactie wil u dan ook van harte uitnodigen om ook
een artikel of column te schrijven. Als u vragen heeft
kunt u altijd contact opnemen.
De redactie
Contact via: ronald.harting@gmail.com
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Om op basis van deze twee speerpunten de nota
gezondheidszorg vast te stellen leek mij niet juist. De
definitie van gezondheidszorg is in 2013 veranderd en
breder geworden. Gezondheid is: “het vermogen zich
aan te passen en regie te voeren, in het licht van
lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het
leven”. Met deze nieuwe definitie van het begrip
Gezondheid is een brug geslagen tussen gezondheid,
welzijn en sport. Bovendien is meer het accent gelegd op
preventie, zorg en de eigen verantwoordelijkheid van de
burgers daarin. Deze definitie vraagt daarom, afstemming
tussen gezondheidszorg, welzijn en sport. Zeker nu in
2015 de begeleiding vanuit de AWBZ, de uitvoering van
de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet naar de
gemeente toekomen.
Dit was voor mij aanleiding om te komen met een motie.
Alle fracties hebben hiermee ingestemd. Met deze motie
is aan het college gevraagd om in 2015 ter voorbereiding
van integraal gezondheidsbeleid hierover een discussie te
voeren met inwoners, maatschappelijke organisaties zoals
scholen en ouderenbonden, en ook de gemeenteraad.
Deze manier van werken is toegezegd door onze eigen
PvdA wethouder Bodes de Vries. Als de discussie start
wil ik u vragen daaraan deel te nemen. Dit biedt ons de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen en ons PvdA
standpunt uit te dragen.
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Illegaal vuurwerk

Steven Spaargaren

De jaarwisseling vier ik in Utrecht bij mijn dochter. Ik
heb een simpel pakket vuurwerk in Zeist gekocht en reis
met een van de laatste bussen van het jaar naar Utrecht.
Het is al donker. Ik heb pijlen voor mijn kinderen
gekocht. Mijn bedoeling is om er een wens bij te doen bij
het afschieten. Na twaalf uur ga ik vol trots naar buiten
met mijn pijlen. Ik voel mij net een ondeugende jongen:
de jeugd keert terug. Ik ben net bezig met de eerste pijl,
als er vlakbij een enorme knal hoorbaar is. Is het hier
oorlog? Ik schrik me dood.
De wensen voor mijn kinderen heb ik toen maar vergeten. Mijn vuurwerk heeft alle glans verloren. Ik ben uit
mijn doen. En dat nog wel op de eerste dag van het
nieuwe jaar. Later blijkt het om illegaal vuurwerk te
gaan. En dat zo vlakbij in Utrecht.
Op Zeistermagazine.nl is in februari de stelling van de
maand: Bij de jaarwisseling moet zelf knalvuurwerk
afsteken in Zeist verboden worden. Wat blijkt uit deze
peiling? Zo’n 74% van de lezers is het eens met de stelling,
terwijl 26% dat niet is. Een ruime meerderheid van de
lezers vindt dat zelf knalvuurwerk afsteken verboden
moet worden.

Illegaal vuurwerk in Dalfsen.

De volgende dag keer ik terug naar Zeist. Hoe zit het hier
met illegaal vuurwerk? Burgemeester Koos Janssen meldt
begin januari aan de raad dat hij toch niet helemaal
tevreden is over de jaarwisseling. De schade tijdens de
jaarwisseling wordt net als vorig jaar geschat op ca.
20.000 euro. Het is maar wat je gewend bent.
In de raad van eind januari heeft de fractie van
NieuwDemocratischZeist (NDZ) gevraagd of de portefeuillehouder zich aansluit bij het pleidooi van een aantal
burgemeesters om te komen tot een verbod van het
afsteken van zwaar, illegaal vuurwerk. Men spreekt over
het invoeren van vuurwerkvrije zones. De fractie wil ook
dat de gemeente de mogelijkheid van een professioneel
vuurwerkshow gaat bekijken waarvan jong en oud kan
genieten.
Illegaal vuurwerk komt in het hele land voor. We zijn
geen eiland meer in Europa. Daar moet tegen opgetreden
worden. Een klein deel wordt in beslag genomen door
de politie. Zelf vuurwerk aansteken slaat aan bij Nederlanders: met name jongens. De individuele Nederlander
bij uitstek! Nederland is wat dit betreft echt een buitenbeentje in Europa. Nergens wordt zoveel vuurwerk zelf
aangestoken als in ons land! Met alle gevolgen van dien.
Met name oogletselschade springt eruit. Dat vraagt dus
om een nationale aanpak.
Gemeente Zeist zou een stapje verder kunnen gaan. Je
moet ook een alternatief bieden. Laat Zeist zich eens
oriënteren op vuurwerk dat professioneel aangestoken
wordt. In de gemeente Rotterdam is een mooie professionele vuurwerkshow afgestoken vanaf de Erasmusbrug.
Dit als voorbeeld. Dat zou toch mooi zijn. Een mooie
vuurwerkshow waar we echt van kunnen genieten. Met
z’n allen zonder gevaar naar de hemel kijken. Dat schept
een band!
Meer columns: www.zeistermagazine.nl
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Wie, wanneer
wat, waar?
Namen en telefoonnummers
Bestuur
PvdA-Zeist

Carel de Wilde (vz.) 030 6917109 of 06 51525199
Twitter: @CareldeWilde
carel@wildec.nl
Janny van Werkhoven (secr.)
030 6914239
jvanwerkhoven@planet.nl
Hennie Westbroek
030 6952098
(Penn. & Ombudswerk) h.l.westbroek@kpnplanet.nl
Mart Hage (ledenconsulente)
030 6953240
mhage@casema.nl
Nico Bernts (cont. fractie)
030 6957378
bernts@planet.nl
Secretariaat: Steynlaan 95B, 3701 ED Zeist
jvanwerkhoven@planet.nl
Webmaster: Hans Goorhuis
h.goorhuis@casema.nl

PvdA-wethouder
Fractie PvdA-Zeist

Bodes de Vries

06 51259588; 030 2283082
bj.de.vries@zeist.nl

Wil Barten
030 6956605
Twitter: @WilBarten
wil.barten@xs4all.nl
Ans van Gelder
06 51436899; 030 6911077
Twitter: @AnsvanGelder acm.vangelder@gmail.com
Hans Goorhuis (secr.) 06 53436488; 030 6951384
Twitter: @HansGoorhuis
h.goorhuis@casema.nl
Cor van Liempde (pl.vz.)06 14839332; 030 6951225
Twitter: @CorLiempde
corvliempde@ziggo.nl
Karst Schuring (vz.)
030 6951563
Twitter: @KarstSchuring
karst.schuring@ziggo.nl
Ton Wachter (fr.ass.)
030 6956605
Twitter: @tonwachter
ton.wachter@xs4all.nl

Afgevaardigden
Congres
Gewest
Politieke Ledenraad

Campagnecoördinator
Gironummer

Jan Reerink en Lisette van der Ark (plv.)
Cor van Liempde, Gijs Wildeman en Ad van Strien.
Reserve: Ans van Gelder
Lisette van der Ark
Albert van Kuijk
Donaties zijn welkom op gironummer 131.777.599
tnv PvdA afdeling Zeist, Brugakker 58-17 in Zeist.
Deadline volgende Omslag
Vrijdag 18 april 2014
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Data
Maart 2014

19 Gemeenteraadsverkiezingen
20 Ledenvergadering 20.00u
25 Afscheids vertrekkende raadsleden 19.30u
27 Installatie raadsleden 19.30u
April 2014

01 Fractievergadering 19.30u
03 Introductie bijeenkomst nieuwe raad 19.30u
07 Bestuursvergadering 20.00u
15 Fractievergadering 19.30u
22 Raad en Ronde Tafel 19.30u
Mei 2014

06 Fractievergadering 19.30u
12 Ledenvergadering 20.00u
13 Raad Inloop en Debat 19.30u
19 Bestuursvergadering 20.00u
20 Fractievergadering 19.30u
27 Ronde Tafel of Raad 19.30u
Ledenoverzicht
Nieuwe leden

A. Pieter
Verhuisd naar andere afdeling

A. Blankenstijn
Bedankt

N. Laukili; M. Wegdam
Leden maart 2014: 209
Adressen bekend bij Mart Hage.
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Column

Column

Zeven Deugden
Ton Wachter
Fractieassistent

Al vroeg in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ging ik
wel eens kijken bij een gemeenteraads-vergadering. Om
daar te komen moest je via een deur het torentje in en
dan een smalle trap op. Je kwam dan uit bij een kleine
tribune. Daar pasten niet zo heel veel belangstellenden
op, maar dat was niet erg, er kwamen er toch maar een
paar. Je zat achter een stevige balustrade en het uitzicht
was beperkt. De raadsleden spraken tamelijk plechtig.
Behalve als ze van de vakbond of de PvdA waren, dan
klonk het anders.
Maar toch was ook toen niet alles wat het leek. Bij tijd
en wijle werd er al behoorlijk vernieuwd. De PvdA had
in die tijd geen eigen fractie. PSP, PPR en PvdA werkten
samen in het PAK, het progressief akkoord. De wethouder was zelfs van de PSP. Zeg zelf, dat was eigenlijk al
knap voorlijk!
Ik herinner me uit die jaren ook dat raadslid van een
bekende grote partij. De man bestuurde veertig jaar
geleden al op hoofdlijnen! Aan het begin van de raadsvergadering maakte hij zijn envelop met stukken open
en keek nieuwsgierig wat de onderwerpen waren. Die
werkwijze stemde hem tot grote tevredenheid. “Je blijft
hier lachen en krijgt nog geld toe”, verklaarde hij regelmatig. Hij is veertien jaar raadslid geweest, dus ik denk
dat zijn partij zeer met hem was ingenomen.
Daar staat tegenover dat er in die tijd nog lang is
gediscussieerd, of de tot dan toe besloten commissievergaderingen openbaar konden worden. Daar zouden
wel eens risico’s aan kunnen kleven, vond men. De
raadsleden moesten hun standpunten onbevangen kunnen uitwisselen!
Ik moet toegeven, ik heb inderdaad wel meegemaakt dat
de aanwezigheid van een flinke belangengroep het debat
in de commissie behoorlijk verlevendigde. De politici
waren met z’n allen toegeeflijker dan normaal. Of waren
we toen al bijna interactief? Dat zou ook nog kunnen.
En dan nu. Na de wervelende openingsweek van het
gemeentehuis heeft de nieuwe openheid definitief zijn
intrede gedaan. De ambtelijke medewerkers zijn flexibel,
ze hebben geen vaste werkplek meer. Alles staat op hun
i-pad, ze kunnen dus overal aan de slag. En in geval van
nood is de publiekshal meer dan groot genoeg. Wie slim
is trekt weer een T-shirt aan. “ Ik heet Johan, kan ik uw
probleem oplossen?” Ik voorspel dat dat een boel tijd
oplevert. Misschien komt het op den duur zover dat

iedereen al tevreden is voor de besluiten zijn genomen.
Dan hoeft de raad alleen nog maar zijn hand op te
steken.
Het mooiste in het nieuwe gemeentehuis vind ik eigenlijk
de lamp der zeven deugden. In het bijbehorende boekje
is te lezen, dat die er niet zo maar hangt. Hij hangt er om
iedereen te inspireren en tot nadenken te stemmen!
Dat vind ik nou prachtig. Het doet me denken aan de
tijd dat ik de Andreasschool bezocht. Wekelijks leerden
wij de catechismus van buiten. Er is geen katholiek van
een zekere leeftijd die niet nog steeds perfect het antwoord
op vraag één (Waartoe zijn wij op aarde?) kan geven.
We leerden alles over deugden en ander stichtende zaken.
Geloof, hoop en liefde. Naastenliefde, daar ging het
vooral om. Zo’n PvdA die zich helemaal wegcijfert in het
belang van het land: deugdzamer kan het eigenlijk niet.
Hoe zouden de plaatselijke partijen hier mee omgaan?
Na de politieke avond in het gemeentehuis las ik op
Twitter over elke lijstrekker dat zij of hij het debat had
gewonnen. Het lijkt er dus op dat onze Zeister politici
stuk voor stuk van erg hoog niveau zijn. Het is ook weer
de tijd dat verschillende partijen verklaren dat allerlei
succesvol nieuw beleid vooral aan hún speciale activiteit
te danken is. Vreemd eigenlijk, de rest van de raadsperiode is daar de steun van minstens drie andere partijen
voor nodig.
Het is inderdaad verkiezingstijd, het wemelt overal van
de politieke partijen. Dat hoort zo. Maar er zijn er maar
weinig die u de rest van het jaar ook op straat aantreft.
Gelukkig is komt u wel al maanden overal in Zeist, Den
Dolder en Austerlitz de rode bakfiets van de Zeister PvdA
tegen. Die luistert niet alleen in de weken voor de verkiezingen naar u.
De PvdA-Zeist is van mening dat zij onze gemeente niet
alleen kan besturen. Dat lukt alleen samen met andere
partijen. Wel hebben wij verreweg de beste standpunten,
een voortreffelijke lijstrekker en een geweldig team kandidaten. Dat nou weer wel.
Zeist kan echt niet buiten de PvdA. Stem er dus maar
op, op 19 maart.

Zie ook:
www.zeist.pvda.nl
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