
SP VERBAASD OVER BESLUIT FESTIVALS NAAST OUD VERLAAT 
De SP in Zuidplas is verbaasd dat de deelgemeente Rotterdam Alexander, zonder overleg met de gemeente 

Zuidplas en inwoners van Oud Verlaat, besloten heeft om een festivalterrein voor duizenden bezoekers op de 

gemeentegrens aan te wijzen. Daarom heeft de fractie hierover vragen op de agenda van de raad van 11 juni 

gezet. Ook wil de partij weten welke middelen de gemeente nu heeft tegen dit besluit. 

 

"Voor mij was het een totale verrassing. Ik kreeg van de belangenvereniging een mailtje door dat dit besluit is 

genomen. Het is erg jammer dat Rotterdam niet met bewoners en vermoedelijk niet met de gemeente Zuidplas 

heeft gesproken" laat SP raadslid André Muller weten. De SP roept dan ook het college op om bezwaar te maken. 

De partij maakt zich overigens niet alleen zorgen over geluidsoverlast, Het gebied is er niet echt op ontworpen 

Wat als aan de andere kant van het terrein iets gebeurd, kan de veiligheidsregio Hollands Midden het dan nog 

aan? 

 

GIF ROUNDUP EXIT 2014 EXIT IN ZUIDPLAS 
De raad  van Zuidplas heeft in grote meerderheid een SP motie gesteund dat uiterlijk 2014 het gebruik van het 

giftige Roundup verleden tijd is. De wethouder gaat snel naar alternatieven kijken en liet weten dat vervanging 

eventueel zelfs eerder kan als de middelen dat toelaten! 

 

De SP is voorstander van ecologische bestrijding en wilde graag snel Roundup als bestrijdingsmiddel stoppen voor 

gebruik op speelplaatsen en straten. Door de wethouder meer tijd te geven voor een goed onderzoek naar 

alternatieven kwam er een grote meerderheid in de raad. Alleen het CDA stemde tegen de SP motie daar waar de 

VVD, Gemeentebelangen, D66, PvdA en Christenunie/SGP de motie wel steunde. De andere moties, over gebruik 

van zonnepanelen en oplaadpalen,  werden niet aangenomen maar er waren genoeg handreikingen van de 

wethouder om toch een verbeterde duurzaamheidsvisie aan te nemen. 

Contact? 
Lydia Reicher (afdelingsvoorzitster)  

p/a Klein Hitland 154 

2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel 

06-24256855 

Zuidplas@sp.nl 

André Muller (raadslid) 

Vikingrade 22 

2912 PM Nieuwerkerk aanden IJssel 

0180-315045 

a.muller@zuidplas.nl 

Webmaster 

webmasternieuwerkerk@sp.nl 

Kopij SPeerpunten 

krissie@caki.nl 

Agenda SP Zuidplas  
8 juli Afdelingsvergadering  (voor iedereen) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

26 aug Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

2 sep Afdelingsvergadering  (voor iedereen 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

16 sep Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

23 sep Scholingsavond 20:00 uur Batavier 

30 sep Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

ZUIDPLAS  SPEERPUNTEN
Voor leden en geïnteresseerden in  Oud Verlaat – Moordrecht – Zevenhuizen – Nieuwerkerk aan den Ijssel – Moerkapelle

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



AANRIJTIJDEN AMBULANCES ONDER NORM IN ZUIDPLAS 
 

Uit antwoorden op de technische vragen van de SP over de begroting van de 

veiligheidsregio blijkt dat in Zuidplas de aanrijdtijden beneden de norm waren voor de 

zogenaamde A1 ritten, waarbij de hoogste spoed geldt.  Zuidplas haalde een score van 

91% waarbij de norm 95% is. 

 

De SP gaat hierover burgemeester Kats aan de tand voelen. Deze gaf in een eerste 

reactie al aan dat hij dit niet verwacht had en actie zal ondernemen. Daar neemt de SP 

geen genoegen mee. Zij zal per kwartaal nu op de hoogte gehouden willen worden. 

"Buiten dat nu in drie van de vier dorpen de norm niet gehaald wordt zien we ook vaak 

dat in Zevenhuizen de regio Rijnmond of soms zelfs de regio Haaglanden moet bijspringen. Sinds kort gaan 

ambulances gelijk op pad door een directe inzet maar ik wil die resultaten zien" laat raadslid André Muller weten. 

Per dorp zijn de verschillen enorm, in Moerkapelle (74%) en Zevenhuizen(87%) wordt de norm zeker niet gehaald 

en ook in Nieuwerkerk aan den Ijssel(93%)  komt de ambulance te veel te laat.  

 

Alleen Moordrecht(98%) haalt wel de aanrijtijden omdat daar een voorwaardenscheppende post is. "Als je deze 

cijfers ziet is 1 op de 4 ambulances in Moerkapelle te laat, dat is veel te veel.. over 2012 zijn dat 20 ambulances die 

volgens de norm niet op tijd waren bij patienten. Hier moet echt iets aan gedaan worden, dit is onacceptabel" 

aldus Muller.  

Bewoners recreatiewoningen blijven met lege handen 
In een volle raadszaal met veel bewoners op de tribune heeft de SP met D66 en GBZ een poging gewaagd om toch 

iets te doen voor de bewoners van recreatiewoningen. De partijen hebben een motie ingediend ter herziening van 

de peildatum voor persoonlijke gedoogbeschikkingen.  Alle andere partijen in de gemeenteraad waren echter niet 

te porren voor dit voorstel en willen alleen maar in dat alle recreatiewoningen zo snel mogelijk weer recreatief 

gebruikt gaan worden. 

 

De overige partijen waren niet bevattelijk voor een gemeenschappelijke regeling zoals verlenging van de 

dwangsomtermijn. Enkel voor maatwerk per individu was er een meerderheid. Dan is de maatwerkoplossing het 

best haalbare, maar voor mij voelde deze avond vooral als een verlies. De gemeente gaat namelijk het grootste 

probleem van de bewoners niet oplossen met betrekking van restschulden die nu gaan ontstaan. Ik ben en blijf 

van mening dat de gemeente willens en wetens mensen de financiele afgrond in gaat helpen en hoopt dat ze 

straks niet bij de gemeente gaan aankloppen voor een woning en schuldhulpverlening.  

 

De lauwe reactie van de wethouder op het door de fracties voorgestelde idee voor meer maatwerk voorspelt niet 

veel goeds. Daarmee kan ik de woorden van zijn partijgenoot over barmhartigheid anders niet meer uitleggen dan 

dat Christenunie en SGP hiermee schuldhulpverlening mee bedoelen.. en dat terwijl het alternatief zoveel 

makkelijker is.  Dit gaat Zuidplas nog miljoenen kosten! Overigens bleef ook de  rol van de voormalige gemeente 

Moordrecht onduidelijk en de wethouder kon of wilde er niet op antwoorden. 

 

Zelden zo’n naar gevoel de dag na de raadsvergadering gehad over de manier hoe er over dit probleem in de raad 

werd gepraat en hoe de bewoners nu met lege handen blijven staan. Ik had meer verwacht van  partijen die hun 

naaste lief hebben of roepen dat ze sterk en sociaal zijn.. naasten is natuurlijk de hardvochtigheid van de 

wethouder en sterk zijn over het optreden van de handhavers. Want een volle vuilnisbak en drie kratten Hertog 

Jan bier zijn dus bewijs voor permanente bewoning. Bewijs overigens verkregen door de privacy van mensen te 

verstoren mijns inziens. Dat wordt weer Raad van State, alwaar we toch al een abonnement hebben als Zuidplas.  

 

André Muller 



20e , 23e en 27e plek  op jeu de boulestournooi 
Als afsluiter van het politieke jaar deed de SP mee aan het jaarlijkse Jeu De 

Boullestournooi op het raadhuisplein met maar liefst drie teams. Met veel 

plezier en met stralend weer werd er gespeeld tegen diverse 

tegenstanders zoals bedrijven, verenigingen en andere politici.  

 

Maar omdat het de eerste keer was 

voor velen kwamen de teams niet 

verder dan de plekken 20,23 en 27. 

Voor de statistieken: er waren 28 

deelnemende teams.  

 

 
Links : Bas, Dennis en Anne in discussie over de 

punten, rechts Diny, Theo en Jan met dikke lach. 

In het derde team speelde Adri, Renny en Lydia en 

was André manusje van alles voor het team van 

Dennis.  

 

SPEK EN BONEN 
 

De raad van Zuidplas kwam woensdag 12 juni bij elkaar in een vergadering om te spreken over de 

gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen worden gebruikt om dingen met meerdere 

gemeenten samen te doen. Belangrijkste voorbeelden van deze regelingen zijn bijvoorbeeld Promen (in de sociale 

werkvoorzieningen), de veiligheidsregio die over politie, brandweer en ambulance gaat, de omgevingsdienst 

ODMH voor milieuinspecties maar ook het beheer van de Rottemeren en Hitland zijn in dit soort organisaties 

vastgelegd. Een raad stelt een bestuurder (altijd wethouder of burgemeester) in het algemeen bestuur en die 

kiezen een dagelijks bestuur.  

 

Als gemeenteraad heb je een kaderstellende controlerende en volksvertegenwoordigende taak maar wat kan je 

met die taken in deze gemeenschappelijke regelingen? Niet veel is mijn indruk. Je mag zeggen welke wethouder in 

het bestuur gaat en je mag jaarlijks het jaarverslag en jaarrekening goedkeuren.  Ben je het daar niet mee eens 

mag je als gemeente een bezwaarschrift indienen die dan door het bestuur behandeld worden. Zeker bij grote 

regelingen zoals de grondbank met een inbreng van 9% is dat niet veel en heeft het geen zin. Ik vond daarom de 

hele vergaderingen met veel jaarcijfers ook een spek en bonenvergadering. Toen ik dat openlijk zei in de 

vergadering was vooral de PvdA en GBZ het daar niet mee eens maar tot grote verbazing kreeg ik bijval van VVD 

en Christenunie/SGP.  

 

Als er wat aan de hand is kan je beter de verantwoordelijk wethouder als raad tot de orde roepen en de 

behandeling van de jaarstukken terugbrengen tot hamerstukken met eventuele schriftelijke vragenronde. Ik had 

voor de vergadering al een paar technische vragen ingediend die netjes op tijd afgehandeld waren. Uiteindelijk 

duurde de avond tot over 11 uur en toch... werden alle jaarverslagen unaniem aangenomen.  Straks komt de 

nieuwe regio en ik hoop dat de rol van de raadsleden ook beter terecht komt dan alleen jaarlijks praten over een 

financieel jaarverslag.  

 

Wordt vervolgd dus! 

André Muller 

 



TRIBUNE IN DE ZOMERMAANDEN 
De Tribune komt in juli nog een keer uit en dan pas weer in september. Het juli nummer is een dubbeldiknummer 

waar u dus ook in augustus kunt doorkomen. Wilt u toch op de hoogte blijven? Volg ons digitaal!  

 

Volg de SP daarom op Facebook, twitter of op internet! Op dat laatste zijn we de laatste hand aan het leggen in 

een nieuwe omgeving en verder worden deze sites goed bijgehouden! 

 

Internet  http://zuidplas.sp.nl 

Facebook  http://www.facebook.com/SPZuidplas 

Twitter   http://twitter.com/spzuidplas 

Email   zuidplas@sp.nl 

 

Voor alle actieve leden is er ook een mailinglijst waarop groepsberichten worden verstuurd. Als u hierop wilt 

komen moet u een mailtje sturen naar andre@caki.nl 

 

SP stemt niet in met voorjaarsnota en perspectievenota  
 

De SP heeft niet ingestemd met de voorjaarsnota en perspectiefnota, onderstaand de inbreng van de SP tijdens de 

eerste termijn van de raadsvergadering. 

 

Net als de voorjaarsnota is de perspectief nota al achterhaald. Ook viel het ons op dat met de jaren deze steeds dunner wordt. 

Perspectief is nu al enkelvoud maar wie in de van dale het woord Perspectief opzoekt komt tegen : vergezicht, uitzicht, 

vooruitzicht en toekomst en we hebben een doorkijk die al verouderd is door de circulaire. Daar waar deze perspectieven nota 

nog een dikke plus vertoond weten we dat nav deze meicirculaire we rode cijfers gaan schrijven. En dat baart de SP zorgen 

voorzitter... hoe gaan we dit nu weer oplossen. En dat is de toekomst, het vooruitzicht. En dat ontbreekt hier totaal nu. 

 

Daarom lijkt met me zinnig deze nota terug te nemen, te actualiseren en met maatregelen te komen. We hebben nog een 

grote lijst met ideeen uit de ideeenbus, kijk daar nog eens naar!  Toch ga ik kort inhoudelijk in op deze perspectiefnota zoals 

deze er ligt. Een eerste vraag die mij bezighoudt is : hoe realistisch is de rest nog? En hoe kunnen we over een toekomstig 

perspectief spreken als we niet weten wat de financiele invloeden worden van de nieuwe participatiewet, van de transitie van 

de WMO en AWBZ van rijk naar Gemeente, van de jeugdzorg van provincie naar gemeente. Wat hangt ons allemaal nog 

boven het hoofd van de hoofdplanstructuur waar we mogelijk nog veel aan moeten bijdragen? En als laatste : het kabinet 

Rutte-Samsom heeft alleen een snoeischaar als gereedschap en hoeveel krijgen we als gemeente bij de volgende circulaire 

weer minder? Nogmaals: hoe realistisch is dit?  

 

Het is een zorgelijke situatie eigenlijk waarbij gemeenten dus de meest te snoeien doelgroep blijkt, Met de waan van de dag is 

het ook niet meer mogelijk om een vergezicht te maken. De SP snapt dat heel goed. De rol van wethouder financien in een 

gemeente zoals Zuidplas is er eentje om snel grijs van te worden en zeker niet makkelijk.  

 

We vinden deze perspectief nota dus te prematuur, ik wil echt de gevolgen zien voor Zuidplas en vooral wat we kunnen doen 

want het collegeprogramma mag dan over 9 maanden aflopen, het besturen gaat nog wel door neem ik aan. Daar raak ik ook 

weer ene puntje, in 2014 en verder zou het zo maar kunnen dat we wachtgeld moeten gaan betalen aan een of meer 

wethouders. Ook iets om mee te nemen! En als je al perspectief wil geven, geef dan ook de verwachtingen die men gaat 

verwachten omtrent onze reserves! Geef dan ook perspectief van ons weerstandsvermogen die u verwacht?  

 

Voorzitter, ik kan me niet onttrekken aan het idee dat een aantal zaken door dit college over de verkiezingen ook worden 

heengetilt... klopt dit? Met andere woorden, de fractie zal niet instemmen met de perspectiefnota omdat de toekomst en het 

uitzicht totaal onduidelijk is en als we al instemmen, dit stuk al verledentijd is. We wachten liever de discussie af in November 

in plaats hier nu mee in te stemmen. Ik ben dan ook benieuwd hoe het college de gemiddelde jaarlijkse verliezen rond de 3 4 

ton gaat oplossen zo vlak voor verkiezingstijd? 


