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Een heel gelukkig en strijdbaar 2004
Natuurlijk klopt het niet om leden na half januari
nog prettig nieuwjaar te wensen echter het is

ook op zijn SP's om wetten te veranderen en er
tegen in te gaan. En hiermee gaan we zeker in
2004 door. Het bestuur van uw afdeling wenst u,

vanuit hun tomaten rode hart, een heel gelukkig
nieuwjaar. Op onze bestuurders kooi staat abso-
luut niet "verboden te voederen" ook dit jaar
vragen we u om feedback. \Mj danken iedereen
voor hun steun in 2003 en hopen 2004 weer op
u te kunnen rekenen.

Hans Dijkstal informateur
WD kopstuk Hans Dijkstal was de informateur
van het nieuw te vormen Amersfoorts college. Al
snel na de val van B&W oP 12 november
besloten de gezamenlijke fractievoozitters tot
het aanstellen van een informateur.lnformateur
Dijkstal heeft een grote bestuurlijke ervaring. De
afgelopen weken heeft hij gesprekken gevoerd
met alle fractievoozitters over het nieuw te
vormen Amersfoorts college. Op 12 januari ont-
vingen wij een verslag met zijn bevindingen.
,JJt Hans blaast de verkeerde toon JJIJI
De SP is met D66 en LA zeer teleurgesteld in

het rapport van Dijkstal. Hij heeft uiteindelijk ook
in de Amersfoortse boter geen deuk kunnen
slaan. Hieronder uit de samenvatting van zijn
rapport en daaronder de puntsgewijze reactie
van de SP.
1. Zoveel mogetijk continuiteit in dossiers
Juist niet, de raadsverkiezingen, de moord op
Fortuijn en de daaropvolgende 2"kamerver-
kiezingen hebben juist laten zien dat "continuïteit
in dossiers" dodelijk is. Ook de Amersfoortse
politiek kan wel wat frisse wind gebruiken! Een
vorig college heeft ons opgezadeld met een
ongewenste baggerstort naast een woonwijk.
2. Het nieuwe college waarborgt tot het einde
van de collegeperiode goed dageliiks bestuur
van de stad.
Hoezo goed bestuur? En waarom zou een ander
samengesteld college dit niet kunnen? De

missers rond de verkeerde aanleg van de

Brouwerstunnel, de gevaarlijke verkeerssituatie
voor het station, het bijna faillissement van de

SWA, de problemen met Vahstal getuigen toch
niet van goed bestuur?
3." Bovendien is of blijft het stadsbestuur in
het belang van de stad voor derden een
betrouwbare partner of gesprekspaÉner."

Maar de democratie dan? Vroegere wethouders
hebben overeenkomsten (Smink, Vahstal)
gesloten waar nu juridisch nog steeds niemand
van weet. De SP wil dat er schoon schip wordt
gemaakt: alle lijken moeten nu uit de kast!
Betrouwbaar moet een college in eerste instantie
blijven voor de bevolking. En afspraken met het
bedrijfsleven moeten democratisch gecontro-
leerd kunnen worden.
4. "Gegeven de gebeuÉenissen is het
wenselijk dat er een zekere mate van
wijziging van de personele samenstelling van
het college komt "
Welke gebeurtenissen? Hoewel de SP sinds be-
gin 2001 in de raad vertegenwoordigt is, raden
wij nog steeds naar veel 'gebeurtenissen'. ln de

onderlinge strijd blijkt dat de oude regenten aan
inteelt ten onder gaan. Noodzakelijke
vernieuwing blijft. Dijkstal kan als konijn uit zijn
hoed nu de wenselijkheid van personele
samenstelling te berde brengen maar dat
verbloemt maar de ideeënarmoede die al 5 jaar

heerst. S."Er komt een (beperkt) collegepro'
gramma, dat bindend is voor de part'tjen die
deelnemen aan het College".
Heel triest vindt de SP, dat voornamelijk Groen
Links en de PvdA zich willen vastleggen op een

bindend programma voor het nieuwe College.
Het behoud van hun wethouderszetel heeft de

voorkeur boven het kiezen voor verandering.
Met zes wethouders in totaal kun je immers van
een 'linkse inbreng' van 2 wethouders niet veel
verwachten.
6. Het cotlegeprogramma dient afspraken te
bevatten over de volgende onderwerpen:
l.Veiligheid
2.De sociale problematiek (o.a. gericht op ar-
moede bestrijding en uitkeringsgerechtigden)
3.De economische ontwikkeling (op korte termijn
de werkgelegenheid en op de langere termijn de
ontwikkeling van economische potenties)
4.Vathorst
5.Eemcentrum
6. De groene/blauwe structuur
7. De ziekenhuisvoozieningen (Maatweg)"

Waar is de bagger? En de handhaving van goe-

de voozieningen in de wijken? en waar is de

aandacht voor betaalbaar wonen en jongeren-

huisvesting en cultuur?
Toch zijn de onderwerpen op zich nog niet het
probleem, maar wel de keuzes die je hierover
gaat makenl De SP zal het nog druk krijgen.



7. "Aan de informateur bleek als een van de
elementen een rol had gespeeld in 'de val
van het college'
- het zoeken naar een goede invulling van het
dualisme en discussie over de vraag in hoeverre
de raad boven- of nevengeschikt is aan het col-
lege." ln feite is men van begin af aan in het
duister geweest over de betekenis van de term
dualisme m.b.t. lokaal bestuur. De SP is altijd
uitgegaan, en blijft daar aan hechten, van pure
democratie van onderop - dus dat de raad
bovengeschikt is. ieder die anders beweert wil
ons in feite terugvoeren naar een situatie van
voor Thorbecke. ln de optiek van de SP: de raad
beslist, het college voert uit. '

8) "De oppositie paÉijen zijn vanzelfsprekend
niet gebonden aan de afspraken in het
collegeprogramma. Wel mag van hen een
positieve grondhouding worden verwacht
naar het college als bestuursorgaan van de
stad"
Jazz Dixit Dijkstal toch. Wat van de SP verwacht
mag worden is dat we te vuur en te zwaard het
beleid van de regentenkliek zullen bestrijden.
Natuurlijk houden we fatsoensnormen in het
oog, maar positieve grondhouding zweemt te
veel naar gedogen.

De inhoudelijke boodschap
Het rapport geeft geen oplossingen voor de
problemen, de oude partijen gaan gewoon door.
Dijkstal vraagt van oppositiepartijen een
positieve grondhouding zonder dat de
collegepartijen daar iets tegenover hoeven
stellen. De SP was voorstander van een
informateur. Wij vinden het te simpel om het
alleen maar over zijn honorarium te hebben van
26.800,00 euro. Natuurlijk is het een vreselijk
hoog bedrag waar niet open over gecommuni-
ceerd is echter het neemt ook de aandacht van
de inhoudelijke boodschap weg. Ook de
conclusie dat het achteraf zonde was van tijd en
geld moeten we niet alleen in de toeter van
Dijkstal schuiven. Wij geven eerder 'de schuld'
aan GL en PvdA die kiezen voor samenwerking
in de oude constellatie en helaas geen wens tot
vernieuwing hebben getoond. Helaas de eigen
wethouders willen graag blijven zitten. lngekort
door John de Maat zie voor volledige versie
http ://a mersfoort. s p. n l/f ractie. stm.

Dick Vestdijk [dirksv@tomaatnet.nl], BeÍs
Beltm a n [bets. b e lt m a n @to m a at n et. n l)

Mag ik mij even voorstellen.
ln deze nieuwe rubriek willen wij u in elk inlegvel
aan bestuurslid voorstellen. Met als doel om hun
drijfueren en specialisme kenbaar te maken aan
de leden. Deze maand John de Maat.

Hallo, ik ben John de Maat en verzorg voor
de afdeling de PR en zit in het bestuur. Mijn
achtergrond ligt zowel in het bedrijfsleven als de
gezondheidszorg. Op dit moment werk ik in een
24 uur opvang (Hostel) voor daklozen in Utrecht.
Hier proberen wij ongeveer 17 dak en thuislozen
naar een zelfstandige (max. 5%) of begeleiden-
de plek (max. 50%) te krijgen. Dit door middel
van begeleiding en schuldsanering een nieuw
begin te scheppen. Ze los te weken van de
straat waar ze elkaar altijd in een negatieve
spiraal naar beneden trekken. Daklozen is een
complex probleem waar ik anders naar ben gaan
kijken. lk wil geen redder meer zijn en het ideële
gevoel van medelijden heeft plaats gemaakt
voor professionaliteit. Het is een probleem van
de huidige samenleving waar door de verharding
steeds meer mensen tussen wal en schip raken.
Hier ligt ook een belangrijke reden van de
beslissing om in het bestuur van de SP te gaan.
De SP is voor deze groep heel actief geweest.
Als ik in de Utrechtse daklozen wereld vraag hoe
ze tegen de Amersfoortse situatie aankijken
zeggen ze altijd "Er is niet genoeg maar het is
hartstikke goed, joggie" lk vertaal dat als de
kwantiteit snel moet verbeteren en daarbij mag
de kwaliteit niet verloren gaan. Als u een project
heeft met een school of instelling kan ik via het
imago project zorgen voor sprekers die hun ver-
haal vertellen. Als ik dit op mijn werk zeg zou ik
de opmerking krijgen: "Wat zit je nouw weer wijs
te lullen joggie, doe effe normaal" .

John de Maat idemaat@zonnet.nl 4806400

Berichten
AlbeÉ Heijn overweegt uit te breiden aan de
Leusderweg. Daardoor zouden veertien woon-
huizen voor moeten wijken. Welke effecten zal
dit hebben op het al zeer drukke verkeerspunt.
De SP gaat op verder ondezoek uit, en vraagt u
te vertellen over de plannen.

Waar rook is de SP
Deze week berichtten de media over een ruzie
tussen voormalige wethouder Gaillard (WD)en
college van burgemeester (CDA) en wethouders
over mogelijke vriendjespolitiek. Bouwkavels
zouden zijn toegezegd aan connecties van
Gaillard die nu beweert dat dit in de notulen van
de collegevergaderingen moet staan, wat
ontkend wordt door de burgemeester. Heeft u

over deze zaak meer informatie, meld het ons.
Europa conferentie
Volle bak bij de Europaconferentie die de SP
zaterdag 17 jan. in Amersfoort organiseerde. ln
vier werkgroepen hielden acht gastsprekers een
inleiding en gingen in debat met de deelnemers.
De gezamenl'rjke conclusie:ja, een ander
Europa is mogelijk en de SP heeft daarin een rol
te spelen. Hierop komen we zeker terug.


