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Opsplitsing organisatie
Dat Vestia grote financiële problemen heeft
is geen nieuws meer. Huurders hebben dit
de afgelopen jaren gemerkt door slecht
onderhoud (vooral bij vocht, tocht en
schimmel) van hun woning en zij betalen
gemiddeld hogere huren dan huurders van
andere woningcorporaties. Deze problemen
hebben geleid tot meerdere acties richting
Vestia, samen met huurders uit Rotterdam,
Den Haag en Delft. Er is een zwartboek
gemaakt en er zijn actie gevoerd voor
bevriezing van de jaarlijkse huurverhoging.
De problemen bij Vestia zijn zo groot dat
Vestia volgend jaar ophoudt te bestaan. De
woningcorporatie wordt in drieën gesplitst.
Er komt nu een corporatie voor Rotterdam,
Delft en Zoetermeer en eentje voor Den
Haag. Dit is dus dé kans om er een
fatsoenlijke organisatie van te maken.
We hebben hier al gesprekken over gevoerd
met de wethouders van de diverse
gemeenten en ook met de huurdersraad van
Vestia. Hier hebben we aangegeven dat de
toekomstige corporaties vooral meer
verenigingen zouden moeten zijn dan
bedrijven, met meer inspraak voor de
huurders. Ook zou het onderhoud
goedkoper kunnen door meer eigen
onderhoudsmonteurs in dienst te nemen.
Omdat wij verandering willen voor alle
Vestia-huurders zijn we een petitie gestart.
Ben jij ook Vestia-huurder? Teken de petitie
via: doemee.sp.nl/vestia of scan QR-code

Nieuwe gemeenteraad
In de laatste vergadering van de raad in de
oude samenstelling is er op 28 maart 2022
afscheid genomen van 17 raadsleden,
waaronder Iván Beij. Hij heeft zich 8 jaar
lang ingezet voor onze partij.
Op 30 maart is vervolgens de raad in zijn
nieuwe samenstelling geïnstalleerd, waarin
de SP met 2 zetels aanwezig zal zijn.

Dezelfde avond werden ook commissieleden
benoemd. Met de komst van Annemiek
Kamphuis en Hans van Riel is onze fractie
compleet en zijn we klaar om de komende
vier jaar ons in te zetten voor Zoetermeer.
We willen ons daarbij vooral richten op een
tweetal onderwerpen betaalbaar wonen en
de zorg. Alle ondersteuning vanuit onze
leden kunnen we daarbij goed gebruiken.

Heeft u kennis op een bepaald onderwerp
en wil u dit delen met de fractie stuur dan
een e-mail naar fractie@sp-zoetermeer.nl.
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken met
vragen en opmerkingen.

Ondertussen in de fractie……
Terwijl de collegeonderhandelingen nog in
volle gang zijn, zijn de raadsvergaderingen
ook al weer gestart. Het eerste onderwerp
op de agenda was de verkiezingsuitslag.
We hebben daarbij onze zorgen geuit over
de keuze voor de 6 partijen die daarbij
betrokken zijn: VVD, LHN, PDvZ, Zó, CDA
en CU-SGP. Zij vertegenwoordigen 21 van
de 39 zetels. De zorgen gaan daarbij vooral
over het verschil in grootte en het aantal
wethouders dat nodig zal zijn om tot een
stabiele coalitie te komen. Maar laten we
eerst afwachten wat in het coalitieakkoord
komt te staan. Vervolgens stond het
referendum op de agenda over het
afvalbeleidsplan. Met een motie is het
afvalbeleidsplan van tafel gehaald en heeft
het college de opdracht gekregen een plan
van aanpak op te stellen waarmee in de
toekomst wel een nieuw plan kan worden
opgesteld. We hebben het college daarbij
vooral op het hart gedrukt om dat vooral
met kleine stappen te doen en goed naar
de inwoners te gaan luisteren.

Recept van de maand
Geroosterde tomaten met honing en tijm
Ingrediënten 4 personen
650 gram tomaten (gehalveerd)
1 eetlepel graantjesmosterd
1 teentje knoflook fijngehakt
2 eetlepels balsamico
2 eetlepels honing
1 eetlepel olijfolie
2 takjes tijm (afgeritst)
peper en zout

Bereiding

Naast de raadsvergadering hebben we als
SP ook schriftelijke vragen gesteld over een
tweetal onderwerpen. Allereerst over de
energietoeslag die door onze gemeente nog
steeds niet geleid heeft tot uitbetaling terwijl
het de bedoeling was om hiermee te starten
in het eerste kwartaal. Dat gaat dan alleen
over de inwoners die gebruik maken van de
participatiewet (bijstand) en niet over de
andere inwoners die daarop ook recht
hebben.
Daarnaast zijn er eveneens vragen gesteld
over de kosten particuliere beveiliging
noodopvang, ingesteld om de gevoelens van
inwoners over onveiligheid weg te nemen.
We zijn daarbij vooral nieuwsgierig of het
gevoel van onveiligheid inmiddels is
afgenomen en welke maatregelen hiervoor
door het COA zelf genomen zijn.

Verwarm de oven voor op 180º C. Leg de
gehalveerde tomaten in een grote schaal
met de binnenkant naar boven. Steek in elke
tomaat een klein stukje knoflook en strooi er
drie/vierde van de tijmblaadjes overheen.
Besprenkel de tomaten met een eetlepel
olijfolie en kruid naar smaak met peper en
zout. Zet de schaal vervolgens 35 minuten
in de voorverwarmde oven tot de tomaten
zacht en sappig zijn. Laat nadien afkoelen
tot kamertemperatuur.
Schik de tomaten op een bord en overgiet
het geheel met de saus uit de ovenschotel.
Maak ondertussen een dressing van de
honing met de graantjesmosterd, de rest van
de olijfolie en de balsamicoazijn. Roer het
geheel goed om en schenk over de dressing
over de tomaten. Garneer het recept af met
de rest van de tijmblaadjes.
Eet smakelijk!

