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Toeslagenaffaire bij de belastingdienst 
Kiezen tussen warm avondeten of een 
cadeautje voor je kinderen. Dat is de keuze 
waar veel ouders van de toeslagenaffaire 
voor staan tijdens de feestdagen. 
Nog steeds zitten velen van hen in diepe 
ellende, omdat zij door de Belastingdienst 
onterecht beschuldigd zijn van fraude met 
de kinderopvangtoeslag. 
In de zomer van 2019 startte de SP het 
meldpunt kinderopvangtoeslag. In korte tijd 
deden al honderden ouders hun verhaal. 
De meldingen gingen over de periode 2009 
tot aan 2019. Een handjevol van deze 
ouders is nu geholpen, maar voor velen 
duurt het véél te lang. De compensatie die 
vanuit de Belastingdienst betaald gaat 
worden zal slechts het financiële deel van 
de problemen oplossen die de ouders 
ervaren. Psychische problemen, kinderen 
die uit huis geplaatst worden, moeilijke 
re-integratie naar werk en het wantrouwen 
in de overheid worden hiermee niet direct 
minder. Omdat een groot deel van het 
beleid lokaal is geregeld, heeft dat grote 
impact op de gemeenten, ook bij ons in 
Zoetermeer. De gemeente heeft daarom de 
gedupeerden opgeroepen zich te melden 
via toeslagenaffaire@zoetermeer.nl. 
In het parlement is een onderzoek gaande 
naar problemen rondom de fraudeaanpak 
van de belastingdienst. De openbare 
verhoren zijn afgerond op 26 november. 
De reacties van ambtenaren en ministers 
zijn kortweg schokkend te noemen. De 
onderzoekscommissie biedt vervolgens 
op 17 december haar verslag aan in de 
Tweede Kamer.  

 

 
Ondertussen in de fractie 
Tijdens het najaarsdebat heeft de SP een 
motie ingediend om de huurverhoging van 
2020 terug te draaien en deze van 2021 te 
stoppen. Van de 38 aanwezige raadsleden 
zijn 11 stemmen uitgebracht voor en 27 
stemmen tegen. Dat is erg onbegrijpelijk 
aangezien in onze stad de VVD, D’66, CDA 
en de CU niet willen inzien dat wonen niet 
meer betaalbaar is. Niet willen inzien dat 
velen bezig zijn met overleven in plaats van 
leven. Daarnaast zijn er huurders die slecht 
slapen door de zorgen of ze binnenkort nog 
wel een dak boven hun hoofd hebben, een 
situatie die uitzichtloos lijkt.

 

Onze afdelingsvoorzitter hierover: ‘helaas 
heeft de lokale druk die is uitgevoerd door 
huurders via de e-mail en telefoon, niet 
geholpen om de raadsleden over te streep 
te krijgen. Dit laat wel zien waar deze 
partijen voor staan; niet voor de huurders in 
ieder geval’.  

De SP gaat voor bevriezing van de huren. 
Met minder nemen we geen genoegen. Het 
is niet meer uit te leggen waarom de huren 
stijgen en het bedrijfsleven 2 miljard aan 
cadeautjes krijgt. Maar wel een heel 
bewuste politieke keuze! 
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Actiecomité Slopen? Nee!  
Laat weer van zich horen 
‘Een van de voornaamste redenen dat wij 
voor de wijk Meerzicht kozen, is dat deze 
bekend staat als een groene en breed 
opgezette wijk, welke bestaat uit 
woonerven met verschillende soorten 
woningbouw die in veel richtingen vrij weg 
kijken naar grote boompartijen en de open 
lucht. Hetgeen ook te herleiden is naar het 
bestemmingsplan van de wijk’. Met deze 
woorden begint de heer Van Rooij zijn 
betoog voor behoud van de 23 beoogde 
sloopwoningen op maandag 16 november 
tijdens de vergadering van commissie Stad. 

 
Opvallend was dat commissielid de heer 
Bos van D’66 niet op de hoogte was van dit 
plan, terwijl de wethouder Paalvast, zijn 
partijgenoot, hier alles van weet.  
Een plantsoen is al verbouwd tot tijdelijke 
parkeerplaats voor materiaalopslag en een 
grote boom is ook al verwijderd.  
 
Dag voor de rechten van de mens.  
Meer dan 6,6 miljoen brieven zijn er vorig 
jaar wereldwijd geschreven tijdens het 
jaarlijkse schrijfevenement Write for Rights 
van Amnesty International, waarvan meer 
dan 332.000 uit Nederland. Vorig jaar 
organiseerden wij een schrijfavond in ons 
eigen SP pand aan de Stadhoudersring. 
Omdat we nu niet bij elkaar kunnen komen 
kan het alleen maar als klein evenement. 
Wilt u een bijdrage leveren. stuur dan een 
e-mail naar miek.roes@hotmail.com.  

U krijgt dan een voorbeeldbrief die u dan 
kunt gebruiken. Gooi de brieven in de bus 
aan de Stadhoudersring 12A bij de SP. 
Wij zorgen ervoor dat de brieven op de 
plaats van bestemming komen.  

Recept van de maand 
 
Salade met hete kip voor 2 personen 
100 gram rucola, halve komkommer, 2 
tomaten, 200 gram kipfilet, 2 eetlepels 
ketchup, 3 eetlepels ketjap manis, 2 
theelepels suiker, 1 theelepel sambal, 1 
eetlepel pindakaas, een kleine ui, 1 teen 
knoflook, zonnebloempitjes, 1 eetlepel 
olijfolie, 1 theelepel citroensap, snufje zout 
en peper. 
 
Snijd de kipfilet in blokjes. Snipper het uitje 
en snijd het teentje knoflook fijn. Giet een 
scheutje olie in een pan en fruit het uitje 
met de knoflook aan. Voeg na circa 3 
minuten de kipfiletblokjes toe en bak deze 
in circa 5 minuten gaar. Voeg de ketchup, 
ketjap, sambal, suiker en pindakaas toe en 
laat het geheel nu ongeveer 5 minuten 
pruttelen. 
Ondertussen snijd je de komkommer en 
tomaat in stukjes. In een klein kommetje 
meng je de olijfolie, citroensap en snufje 
zout en peper. Meng in een grote kom de 
rucola melange, komkommer, hete kip, 
tomaat, zonnebloempitjes en dressing. 
Klaar is je salade hete kip! 
 
Het bestuur van de afdeling Zoetermeer 
wenst iedereen gezellige kerstdagen en 
een gezond en strijdbaar 2021. 
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