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WETHOUDER BOSMAN RESPECTLOOS NAAR GEMEENTERAAD
De SP in Zuidplas is nogal boos over de zeer korte en zwakke beantwoording op de schriftelijke vragen die de
partij had gesteld over de Ambonwijk. In deze beantwoording wordt kort en ontkennend geantwoord, worden
naar andere antwoorden gewezen die kant nog wal raken en het geheel is totaal verzwijgend. De SP heeft de
vragen opnieuw ingediend en nu mondeling voor de eerstvolgende raadsvergadering. Raadslid Muller noemt de
beantwoording “totaal respectloos naar de raadsleden”.
Het is overigens niet de eerste keer dat de SP vragen uit de portefeuille van wethouder Bosman op de agenda
zet.“Al eerder hebben we meerdere keren vragen over de Ambonwijk gesteld, over recreatiewoningen zijn ook al
een keer vragen op de agenda gezet en nu dit weer. Ik ben er klaar mee, zo vragen beantwoorden naar de raad is
respectloos en beperken raadsleden in hun recht tot informatie. Ik laat daar de wethouder niet mee wegkomen en
hij gaat maar inhoudelijk antwoorden!” aldus Muller.
De partij heeft ook aangegeven nu mondeling antwoord te willen en heeft geen vertrouwen meer in schriftelijke
antwoorden achteraf. “We moeten dus als raadsleden steeds maar achter antwoorden aanrennen en controleren
of het college wel een antwoord geeft. Ook ben ik het met collega van D66, Rik van Woudenberg eens dat het
vaak onduidelijk is wat er met moties gebeurd. Het college moet de raad informeren en ons kaderstellende zou
voorop moeten komen. Met dit soort gedrag lijkt het wel of er zaken verborgen zijn, zo geheimzinnig en
ontkennend men doet...” verklaart Muller.
Naschrift : In het raadsdebat was wethouder Bosman erg terughoudend en met steun van GBZ en de VVD hopen
we dat wethouder Bosman nu wel geode antwoorden gaat geven. De PvdA vond dat de SP niet namens de raad
mocht spreken. Het lijkt er op dat de sociaal democraten inmiddels gewend zijn geraakt om met een kluitje in
het collegeriet gestuurd te worden helaas.
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SP ZUIDPLAS STELT VRAGEN OVER GANZENJACHT BIJ GEMEENTE EN
RECREATIESCHAP HITLAND.
Afgelopen week kreeg de SP enkele verontruste telefoontjes over ganzenjacht boven Parc de IJsselhoeve
binnen. Hierbij viel een geraakte gans neer tussen de chalets die echter nog leefde. Het jagen gebeurde rond
een tijdstip (in de vooravond) dat er veel mensen rondlopen in het gebied en er speelde nog kinderen buiten.
De dieren ambulance stond snel paraat maar helaas mocht dit voor de gans niet meer baten.
“Ik was lekker bezig in mijn tuintje toen de gans neerstortte. Bebloed en al heb ik de toen nog levende gans uit het
hek bij de buren moeten halen. Echt heel zielig. Ik moet er niet aan denken dat deze gans op een chalet terecht
was gekomen of boven op iemand. Ook snap ik het tijdstip niet. Er wordt wel vaker gejaagd in dit gebied maar dit

gebeurd normaal alleen in de zeer vroege ochtend wanneer de meeste mensen nog liggen te slapen. De jager is
zeker van 19.30 tot 21.15 bezig geweest en heeft daarbij veel schoten gelost”. Aldus een bewoner van het park.
De SP snapt het probleem van over populatie van ganzen maar is verbaasd dat dit met overlast gepaard moet
gaan. Daarom wil de SP antwoord op de vragen, waarbij het gaat over zaken van het recreatieschap, deze door
onze bestuurder daar nagevraagd moeten worden en deze terug aan ons te beantwoorden. “Ganzenvlees direct
op je barbecue kan misschien lekker zijn maar deze was iets te vers” Aldus voorzitster Lydia Reicher. “Ook is het de
verantwoordelijkheid van de jager om zijn afschot netjes op te ruimen en dat is toen niet gebeurd, het tijdstip
waarop de jager bezig was is ook vreemd, het was een warme dag waarbij bijna iedereen wel buiten te vinden
was”.

JAGER BIED EXCUSES AAN BEWONERS VOOR NEERGESCHOTEN GANS.
Gisteren bood de jager die verantwoordelijk was voor de aangeschoten gans zijn welgemeende excuses aan de
bewoners van Parc de IJsselhoeve nadat hij het nieuws vernomen had uit de krant. Hij deed dit door middel een
telefoontje te plegen naar voorzitster SP Zuidplas Lydia Reicher.
De jager zegt het voorval zeer te betreuren en heeft jammer genoeg de gans niet zien vallen. “Ik zou de gans
netjes hebben opgeruimd ter plaatse en direct mijn excuses aan de bewoners hebben gegeven als ik dit had
geweten. Ook garandeer ik dat in het vervolg niet meer op tijdstippen te schieten in de avond. De reden dat we
om dit tijdstip op ganzen gingen schieten was omdat we volgens de nieuwe norm van de G7 meer ganzen moeten
afschieten. Boeren hebben met name veel last van deze over populatie. Ganzen zijn slimme dieren die als je alleen
in de ochtend jaagt in een bepaald gebied ze uiteindelijk lekker wegblijven. Daarom hebben we besloten dit een
keer in de avond te doen. Dit was mijzelf ook niet bevallen achteraf. Het ging dan ook uiteindelijk om een
eenmalige actie. In de toekomst zullen wij alleen in de ochtend gaan jagen zoals normaal. Dan heeft bijna niemand
er overlast van en zijn er minder mensen op pad dus ook veiliger. Normaal wordt ik ook door de politie gebeld als
er melding is geweest van een burger maar dit keer ben ik niet gewaarschuwd.” Aldus de jager.
Er zijn momenteel 2 jagers in het Hitland gebied die een vergunning hebben en zullen dus naar eigen zeggen
alleen nog maar in de vroege ochtenden gaan jagen.

Agenda SP Zuidplas
20 sep
23 sep
30 sep
14 okt
21 okt
9 nov

Zorg debat
Scholingsavond
Bestuur en fractievergadering (openbaar)
Afdelingsvergadering (voor iedereen
Bestuur en fractievergadering (openbaar)
ALGEMENE LEDENVERGADERING

20:00
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
13:00 uur

Florijn in Moordrecht
Batavier
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Batavier

Zorgen om “gebundelde krachten”
De fractie van de SP heeft in de raadsvergadering van 4 september zich bezorgd geuit over de komende
decentralisaties die van rijk en provincie nu naar de gemeenten gaan komen. Er was een visiedocument opgesteld
maar veel kon men niet zeggen omdat nog geen een wet door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarom ook in
de antwoorden weinig concrete uitleg. Het is dus nog afwachten maar de vrees dat zowel zorgontvangers als
werknemers in de zorg de dupe gaan worden lijken met de dag meer waarheid te worden. Hieronder de inbreng
van de SP tijdens het debat.

“Voorzitter, voor de fractie van de SP is de transitie soms onvoorstelbaar.. Soms zelfs onmenselijk maar dit is besloten door
PvdA en VVD op landelijk vlak en de SP wijst dit af. Maar ik wil daarom vanavond inderdaad kijken naar wat voor gevolgen dit
heeft voor een gemeente als Zuidplas. Wat mij als eerste opvalt in het hele lijn is dat er van uit wordt gegaan dat iedereen
voor elkaar gaat zorgen.. Het klinkt mooi maar we moeten ons echt realiseren dat het meer niet kan dan wordt voorgesteld in
de plannen. Hoe kijkt het college daar tegen aan, gelooft ze echt in de kracht van de maatschappij of is de maatschappij niet al
overvraagd als ik hoor hoeveel mensen juist stoppen met vrijwilligerswerk omdat het niet meer past. Meer en meer moeten
mensen meer gaan werken om het hoofd in deze tijd boven water te gaan houden.
Mijn zorgen zijn samen te vatten in drie grote vragen :
1. Gevolgen voor de inwoners, wat gaan zij er van merken
2. Gevolgen voor werkgelegenhei
3. In hoeverre zijn we klaar om klaar te stomen
Mijn grootste zorg is voor de inwoners wat gaan zij merken van deze transistie. Ik zie wel allemaal schema´s maar ik kan toch
niet zien wat er straks nu effectief gaat veranderen aan huishoudelijke zorg. Met andere woorden, moeten mensen nu al gaan
regelen dat bepaalde schoonmaaktaken door een mantelzorger gedaan moeten worden: Ik mis dan ook de impact.Zo wordt
erg geroepen dat ZIN (zorg in Natura) vaak goedkoper is. Toch ken ik bijvoorbeeld een geval waarbij de PGB ontvanger 18 euro
krijgt en bekend is dat het zorgkantoor bij Zorg in Natura 22,75 vraagt. Een ander voorbeeld is dat als een autistisch kind ZIN
heeft om af en toe een weekend weg te zijn om ouders te ontlasten, in het gebied waar wij inzitten vrijwel alleen
zorgboerderijen zijn.. tsja en aan autist die niet van dieren kan houden heeft er weinig te zoeken. Toch mag je niet een PGB..
We weten ook dat de PGB minder wordt verstrekt door fraude maar pak fraudeurs aan en niet de ontvangers. Kortom, de
grote verbijraag is, wat gaan de ontvangers merken van wat hun te wachten staat?
Wat de SP een positief punt vind is dat je ook gaat kijken wat kan men zelf. Het mooiste is dat je mensen die willen werken
maar nu niet kunnen aan de slag gaat krijgen door werk aan te passen. Hier zouden we nog een breder front kunnen maken
met werkgevers. Ook zie ik dat er goed wordt gestuurd op gebied van de talloze doorvewijzingen. Ik heb zelf ook inmiddels
ervaringen en voor je het weet kan je gaan kwartetten met de visitekaartjes van de zorgverleners. 1 gezin 1 aanspreekpunt
kan mij wel bekoren!
Dan mijn tweede punt: werkgelegenheid.We willen goede zorg maar we gaan dat steeds maar weer inkopen en
heraanbesteden. Wat de SP de afgelopen jaren zag is dat de werknemers in de zorg vaak de dupe zijn en hiervoor is geen letter
aandacht. Moeten zij dan betalen voor de zorgbezuinigingen? Wat verwacht de wethouder voor Zuidplas voor concequenties
voor medewerkers in de thuiszorg? Verder wordt de participatiewet een geraniumwet vrees ik. Er is geen instroom meer in de
WSW, moet ik hierbij concluderen dat mensen die nu nog een beschutte werkplek hebben in de WSW gevaar lopen door het
stricte aantal plekken? En wat met de mensen die straks niet meer kunnen instromen door de instroomstop? Gaan die dan
maar achter de geraniums? Of worden zij verdrongen door mensen die moeten werken voor hun uitkering?
Als laatste : in hoeverre is de gemeente klaar voor dit?
Deze vraag komt steeds bij me op en wordt gesterkt doordat er meer en meer onduidelijk is en blijft qua besluitvorming.. maar
ik vraag me ook echt oprecht af :
•
•
•
•

Zijn we klaar om indicaties voor de participatiewet te kunnen uitvoeren
Lukt het ons om echt dit te kunnen inkopen,
Weten we al wat we moeten doen inhoudelijk
En gaat het ons niet meer kosten dan we vermoeden qua personele inzet?

Is het dan nu allemaal zo goed? Nee want ook nu verliezen mensen terwijl management van grote thuiszorginstellingen vaak
veel verdienen, de tegoeden van zorgverzekeraars te groot zijn en bureaucratie aanpakken veel kan opleveren maar dat zie ik
hier niet terug. Ik vrees zelfs meer bureacratie en niet voor niets is er een angst dat de hele transitie meer gaat kosten dan het
zou opleveren.
Want mijn grootste zorg is, dat we door trage besluitvorming en te korte verwerkingstijden straks de zorgontvangers niet
kunnen bedienen...

