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ZUIDPLAS

SPEERPUNTEN

SP afdeling Zuidplas Klein Hitland 154 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel – zuidplas@sp.nl - http://zuidplas.sp.nl - 06-24256855

SP LEDENVERGADERING 16 MAART : U BENT AAN ZET!
Op zaterdagmiddag 16 maart is er een ledenvergadering van de SP Zuidplas! Op deze vergadering mag u een
besluit gaan nemen over een paar agendapunten :
Gaan we meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014?
Kunnen we deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014? Dat is de grote vraag die de leden moeten
gaan beantwoorden. Het bestuur zal op deze dag laten zien hoe ver we zijn en waar we staan maar uiteindelijk zal
u, als lid, een besluit hierover nemen!
Gaan we door op deze manier?
Als de leden besluiten om deel te gaan nemen in 2014, gaan we door met de huidige tactiek of moet het toch
anders? Wat vindt u als lid dat de huidige fractievoorzitter door mag als beoogd lijsttrekker? En wat als u besluit
om niet deel te nemen? Daarom is uw inbreng die dag nodig!
En als we doorgaan : het spoorboekje naar 2014
Het bestuur zal een uitgebreid spoorboekje naar 2014 laten zien en zal de leden ook om instemming vragen voor
een aantal voorstellen :
Samenstelling kandidatencommissie
Samenstelling programmacommissie
Draaiboek tot aan november
Speerpunten
Wat worden de speerpunten van de SP voor de aankomende tijd? Daarover zijn al wat sessies geweest en daarom
willen wehierover een finaal besluit nemen.

Uw mening telt, komt u ook?
Zaterdag 16 maart
13:00 – 16:00 uur
Dorpshuis de Batavier, Batavierlaan 2 in Nieuwerkerk

Contact?
Lydia Reicher (afdelingsvoorzitster)
p/a Klein Hitland 154
2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel
06-24256855
Zuidplas@sp.nl
Webmaster
webmasternieuwerkerk@sp.nl

André Muller (raadslid)
Vikingrade 22
2912 PM Nieuwerkerk aanden IJssel
0180-315045
a.muller@zuidplas.nl
Kopij SPeerpunten
krissie@caki.nl

Agenda SP Zuidplas
25 feb
11 mrt
16 mrt
18 mrt
25 mrt
8 april
6 mei
13 mei
27 mei
10 juni
24 juni
1 juli
8 juli

Bestuursvergadering, met fractieoverleg
Scholingsavond : Naar 2014
Thema´s : Jongeren, Vervoer en Duurzaamheid
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Fractienieuws
In de raadsvergaderingen in januari en februari stonden er een aantal zaken op de agenda die allemaal over de
WMO gingen. De fractie heeft tegen de kadernota gestemd omdat dit document te veel politieke uitspraken uit
het regeerakkoord bevatte en de SP niet wil instemmen met de enorme bezuinigingen op dit vlak. Daarnaast
vonden we de nota te onduidelijk, te veel zaken moeten nog worden besloten door de Tweede kamer en daardoor
kan je als gemeente nog niet zien wat er echt op je afkomt. Wel stemde de SP in met een pilot voor een
wijkgerichte aanpak van zorg in de Nieuwerkerkse wijk Dorrestein waar maar liefst 21% van de inwoners min of
meer WMO of AWBZ zorg ontvangt. De fractie was kritisch over de rol van VGZ, maar die heeft de wettelijke
concessie als zorgkantoor en is op deze manier aangesloten. Het belangrijkste voor de SP is dat de regie bij de
gemeente blijft. Ook de regionale visie heeft uiteindelijk op steun van de SP kunnen rekenen, door regionale
samenwerking kan men net iets minder bezuinigen op de zorg. Wel zijn we kritisch geweest op de rol van de
gemeenteraad op regionale besluitvorming maar het uitvoeringsplan komt nog naar de raad, dit ging puur om een
visie.
Waar de SP ook kritisch op was, was de nota waarmee wethouder Hazelenbach zuur liet zien wat de gevolgen
waren van het besluit om op duurzaamheid te bezuinigen (waar SP eerder tegen was). Elke vorm van eventuele
investeringen in duurzaamheid was er uit gehaald en de SP vond dat het college geen lef toonde. Uiteindelijk werd
de nota teruggetrokken, maar wel met de belofte om de SP motie voor investeringen in LED verlichtingen over te
nemen.

TOMATOMETERAKTIE SP ZUIDPLAS: 86% ONDERVRAAGDEN VINDT DAT VESTIA MOET
STOPPEN MET DE UITVERKOOP VAN HUURWONINGEN!
Zaterdag 19 januari organiseerde de SP afdeling Zuidplas een
Tomatometer-enquête bij winkelcentrum De Reigerhof in Nieuwerkerk.
De stelling was "Vestia moet stoppen met de uitverkoop van
huurwoningen!".
Uit de reacties is het volgende gebleken: Verkoop van huurwoningen leidt
tot nog minder sociale woningen, terwijl er al een groot tekort is aan
betaalbare, goede huurwoningen. De wachttijden dreigen dan nog langer
te worden.
Uit recent onderzoek van WoningNet in opdracht van
Woningbouwcorporatie Woonpartners Midden-Holland, blijkt dat in onze regio zo'n 12.000 huishoudens op zoek
zijn naar een huurwoning. Dat betekent een tekort van ongeveer 5.400 huurwoningen. Desondanks bedacht
Vestia het om huurwoningen te koop aan te bieden. Hoe minder er te verdelen valt, hoe langer de rijen, des te
meer regels, des te meer bureaucratie. Van jarenlang wanbeleid en zakkenvullende directeuren dreigen huurders
en woningzoekenden het slachtoffer te worden. Volgens slechts een van de ondervraagden echter zou Vestia door
verkoop van huurwoningen starters een kans geven om een woning te kopen. 86% van de ondervraagden in
Nieuwerkerk kan dan ook onderschrijven:
Vestia moet stoppen met de uitverkoop van huurwoningen!

GEEN PLUIM VAN FIETSERSBOND ZUIDPLAS VOOR WETHOUDER
De voorzitter van de Fietsersbond afdeling Zuidplas heeft
laten weten dat hij in 2,5 jaar niets heeft bereikt met de
gemeente. Uit persberichten blijkt de gemeente een
andere blik op het gebeuren te hebben.
De Fietsersbond afdeling Zuidplas voelt zich niet serieus
genomen door wethouder Arjen Hazelebach. De
Voorzitter, Wilfried Pluim, zegt dat hij in 2,5 jaar tijd ‘niets
voor elkaar te hebben gekregen’ bij de gemeente Zuidplas
en is daarom per direct opgestapt uit het bestuur van de
afdeling. Wethouder Hazelebach heeft in oktober 2010
toegezegd samen met de lokale fietsersbond te werken
aan een fietsenplan maar hiervan is, volgens de bond, tot dusverre weinig terecht gekomen.
De fractie van de SP Afdeling Zuidplas wil daarom graag antwoord op de volgende vragen:
1. Klopt de bewering dat de wethouder niets heeft gedaan met de input van de fietsersbond met betrekking tot
het fietsenplan?
2. Is er sprake van dat de verwachtingen wederzijds niet goed waren en is hierdoor een conflict ontstaan?
3. Is de wethouder bereid meer open te staan voor de input van de fietsersbond?
De SP Afdeling Zuidplas heeft deze vragen ingediend voor de Raadsvergadering d.d. 29 januari 2013
Naschrift : De wethouder antwoordde dat hij wel iets met de input gedaan heeft. Wel gaf hij toe dat verwachtingen
wederzijds anders leken te liggen en dat hij met meer mensen hierover sprak. Het overleg tussen de fietsersbond en
de wethouder is hersteld. De SP is nog steeds verbaasd dat we wederom over de manier van communicaren van de
wethouder in debat moesten.

SP STELT VRAGEN OVER RECREATIEWONINGBELEID
De SP heeft vragen gesteld over een nieuwe beleidsnota voor het niet recreatief gebruik van recreatiewoningen :
De partij is verbaasd dat een onderwerp zoals dit door het college wordt vastgesteld en niet door de raad. Het
beleidsstuk stuurt aan op strengere handhaving van de permanente bewoning van recreatiewoningen.
Kortgeleden werd over dit onderwerp nog een discussie met de commissie Ruimte gevoerd over dit onderwerp.
Klaarblijkelijk heeft het college zelf geen behoefte om dit verder met de raad te doen. Daarom heeft de SP vragen
gesteld om alsnog te weten te komen waarom en ook wat de gevolgen zullen zijn van een strenge aanpak.
"Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we veel in het Raadhuisplein moeten investeren omdat we dat niet
kunnen handhaven en dan wel mensen, die soms uit nood door gebrek aan woningen, in een recreatiewoning zijn
ingetrokken achterna gaan jagen. Ik zou mensen die overlast veroorzaken eerder aanpakken" aldus SP raadslid
André Muller. De partij wil weten waarom deze prioriteit anders ligt en ook wat de gevolgen zullen zijn voor
onderwijs, middenstand en bijvoorbeeld ook verenigingen. Het gaat om meer dan 500 recreatiewoningen.
De afgelopen jaren wist de gemeente wel de inwoners met hoge OZB te vinden want marktconform als woning
werd de WOZ waarde vastgesteld. Vanaf dit jaar krijgen ze forensenbelasting voor hun kiezen. "Als je dit wel kan
als gemeente dan moet je ook de andere kant bekijken. De inwoners gaven in de dialoog ook al aan dat ze daar
illegaal wonen en ze streven naar een aanpak van dubbel bestemmen. De gemeente is bang te moeten investeren
in voorzieningen maar dit is met dubbel bestemmen niet noodzakelijk. Wel vind ik dat bewoners ook zelf eigenaar
van de grond moeten zijn zoals op Hitland of in Moordrecht. Als er sprake is van pachten van gronden is het mijns
inziens toch anders" legt Muller uit.
De SP maakt zich ook druk over wat er met de mensen gaat gebeuren als ze straks dwangsommen gaan krijgen
terwijl financieel het water al tot aan de lippen staat. Ook vreest de SP een grote inzet van ambtenaren omdat dit
soort zaken vaak moeilijk te bewijzen vallen..

SP WIL HARDE AANPAK ONTERECHTE INCASSO IN ZUIDPLAS
De gemeente Zuidplas waarschuwde voor onterecht incasso’s op internet en in de kranten, van "gemeentelijke
heffingen 2013" die door een ander bedrijf zijn gemaakt. De SP fractie heeft vragen gesteld om er achter te
komen of er ook mensen in Zuidplas slachtoffer zijn geworden van deze vorm van oplichting. De SP kreeg deze
signalen wel uit Alphen aan den Rijn.
Daarnaast wil de SP ook weten hoe men aan de bankrekeningnummers is gekomen om deze incasso's uit te
voeren. Wat de SP betreft worden er harde stappen genomen tegen het bedrijf dat deze incasso's maakt. "Het is
gewoon diefstal om zomaar iets van iemands rekening af te schrijven. Ik hoop dat de gemeente Zuidplas aangifte
gaat doen" aldus SP bestuurslid Diny Borrmann.

Programmacommissie Decentralisaties
Met oog op de komende decentralisaties (het verplaatsen van verantwoordelijkheden van rijk en provincie naar
gemeenten) van de WMO, AWBZ, Jeugdzorg en participatie van arbeid is er een programmacommissie ingesteld
voor de gemeenteraad. Namens de SP zullen hierin Adri Woudstra en Diny Borrmann plaats nemen.

SP VERBAASD OVER WILLEKEUR VERGUNNINGTERMIJNEN
De SP in de Zuidplas heeft vragen gesteld over de willekeur bij het verlenen van evenementenvergunningen. Dit
na aanleiding van enkele klachten van inwoners dat er bijna geen mogelijkheid was om bezwaar te kunnen
maken tegen evenementen terwijl hier een termijn van 6 weken voor staat. De fractie is ook verbaasd dat de
ene aanvrager zijn vergunning binnen korte tijd heeft terwijl vrijwilligersorganisaties soms maanden van te
voren een aanvraag doen en pas op de dag van het evenement de vergunning wordt verstrekt. Dit geeft
onnodige stress bij vrijwilligers die bang zijn dat het evenement niet door kan gaan.
"De gemeente moet laten zien dat goed gedrag wordt beloond : daarom is het gek dat een aanvraag voor een oud
en nieuwfeest binnen een paar dagen kan terwijl een lampionnenoptocht die ruim van te voren werd
aangevraagd, pas op de dag van het evenement de vergunning kreeg. Dit is een slecht signaal en veroorzaakt bij
vrijwilligers stress. Wie op tijd aanvraagt dient op tijd een vergunning te krijgen en wie daarmee te laat is kan de
pot op wat mij betreft" legt SP raadslid Muller de vragen uit. De SP was ook verbaasd dat bewoners erg kort soms
de tijd krijgen om bezwaar te maken. "Het is toch te gek dat je op een vrijdag een vergunning bekend maakt en
dat je dan alleen op de maandag nog bezwaar kan maken. Daarmee druk je die vergunning door en dat is een
slecht signaal. Evenementen die duidelijk overlast kunnen geven zoals een vuurwerkdemonstratie dienen op tijd
gepubliceerd te worden: de gehele bezwaartermijn van 6 weken voorafgaand aan het evenement!" vervolgt
Muller zijn uitleg.
Wel vraagt de SP zich af of je echt overal een vergunning voor moet hebben. "Een inzameling van lege flessen voor
een halve dag mag wat mij betreft volstaan met een melding en ook een aanvraag voor de nieuwjaarsreceptie
mag wel makkelijker. Laat de mate van overlast die een evenement kan veroorzaken de maat zijn of er wel of geen
vergunning nodig is" aldus Muller

OP NAAR 2014 : Themascholing!
De aankomende maanden worden er een aantal themascholingen gegeven die we kunnen gebruiken om een goed
verkiezingsprogramma te maken. Deze scholingen zijn voor ieder openbaar en we gaan in mei en juni ook
proberen hierbij specialisten uit de Tweede Kamer en de Provincie uit te nodigen. De scholingen zijn in de Batavier
in Nieuwerkerk aan den Ijssel om 20:00 uur. Kom ook!
11 maart

Kleine thema´s met o.a. Jongeren, Vervoer en Duurzaamheid&milieu

13 mei

Wonen

24 juni

Decentralisaties Zorg en Werk

VACATURE : Kandidaat Raadslid
Het bestuur van de SP heeft de kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 opengesteld. Het bestuur
zal met de kandidatencommissie uiteindelijk een voordracht maken. De onderstaande kandidatuur is gericht op de
verkiesbare plaatsen.
Wat vragen we?
- Lid zijn van de SP vanaf januari 2013
- akkoord met de afdrachtsregeling van de SP
- Ideologisch eens zijn met het beginselprogramma van de SP
- Woonachtig zijn in (of bereid te verhuizen naar) Zuidplas
- Een gezond stel hersens en goed zich kunnen uitspreken, kennis op vakgebied is een pré
- Gemiddeld 1x per week vergaderen op maandag of dinsdag en thuis vergadering voorbereiden
- Meedoen aan acties en scholingen door de afdeling en eens per half jaar een zaterdagscholing volgen
- Het niet hebben van een justieel verleden, eventueel door overleg van een VOG
- Teamspeler kunnen zijn in fractie en met andere partijen en organisaties kunnen samenwerken
- Representatief zijn en ook in het openbaar zich goed kunnen uiten!
Wat bieden wij?
- Een leuk team en hechte samenwerking met de afdeling
- Scholing in het raadswerk en onderwerpen
- Het SP geluid kunnen laten horen in de gemeente
- Leerzame omgeving waarbij elke dag alles anders lijkt.
- Een vergoeding die afhankelijk is van uw situatie om zo onkosten te dekken.
Proces
Stuur uw kandidatuur met motivatie, gewenste plek op lijst en CV op naar zuidplas@sp.nl of per post voor 1 mei
2013. U ontvangt een ontvangstbevestiging. De kandidatencommissie neemt uw kandidaatstelling in behandeling
en zal u uitnodigen voor een gesprek. De kandidatencommissie maakt een voorstel voor het bestuur met hierin
een concept kandidatenlijst, plaats op de lijst en eventuele afvallers.
Het bestuur besluit over de uiteindelijke lijst ter voorstel op de ledenvergadering waar de leden van de SP in
november 2013 uiteindelijk een finaal besluit nemen over de kandidatenlijst. Kandidaten die afgewezen zijn
kunnen zich “kandideren” op ledenvergadering als tegenkandidaat.
Mocht u vragen hebben over de procedure of over de inhoud van het raadslidmaatschap kunt u uiteraard contact
met ons opnemen. We beantwoorden graag uw vragen. Dit kan onder andere op de ledenvergadering van 16
maart of door contact op te nemen met André Muller.
Leden die op niet verkiesbare plekken op de kandidatenlijst wilen staan (lager dan plaats 12) kunnen dit ook
aangeven in een email aan het bestuur zuidplas@sp.nl. Deze krijgn dan ook een plaats toegewezen op de lijst.

