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Kabinet is afgetreden
Op vrijdag 15 januari is het kabinet
Rutte III gevallen door het zeer
kritische rapport ‘Ongekend onrecht’
over de toeslagenaffaire. Dit rapport
werd door de onderzoekscommissie
aangeboden aan de Tweede Kamer
op 17 december vorig jaar.

De toeslagenaffaire is mede aan het
licht gekomen door de inzet van ons
kamerlid Renske Leijten die samen
met de getroffen ouders is blijven
strijden voor rechtvaardigheid. Daar
zijn we trots op. Het geeft aan hoe
belangrijk de werkmethode van de SP
is. Samen met mensen strijden we
voor een eerlijk Nederland.
Tienduizenden mensen zijn ten
onrechte slachtoffer geworden van een
overheid die zonder enig oog voor de
menselijke maat mensen vermorzeld
heeft. Een groot deel van deze
mensen zit nog steeds in de ellende.
Lilian Marijnissen hierover: ‘voor het
aanrichten van die ellende wordt
terecht politieke verantwoordelijkheid
genomen. Het is nu aan de kiezer om
te bepalen of de partijen en personen
die deze schade hebben aangericht
geloofwaardig zijn om dit te herstellen’.
De SP hoopt dan ook dat een nieuw
kabinet hiermee voortvarend aan de
slag gaat en de getroffen ouders op
een fatsoenlijke wijze compenseert!

De verkiezingen komen er aan!
Op 17 maart gaat Nederland weer
naar de stembus om de leden van de
Tweede Kamer te kiezen.We zijn als
afdeling Zoetermeer natuurlijk volop
bezig met de voorbereidingen voor de
verkiezingscampagne. Het zal
vanwege corona waarschijnlijk een
andere campagne worden dan we
gewend zijn. Kunnen we nog wel met
een kraampje in de stad of het
winkelcentrum staan en in gesprek
gaan met de mensen? Zullen er
debatten zijn waarbij kandidaten het
tegen elkaar opnemen? Het is
allemaal even afwachten.
Gelukkig zijn er dingen die we nog wel
kunnen doen om de mensen op de
hoogte te brengen van onze
standpunten. We kunnen in ieder
geval zorgen dat door heel Zoetermeer
een krantje wordt bezorgd waarin we
duidelijk maken hoe Nederland
eerlijker kan worden. We gaan posters
plakken en zorgen dat we op die
manier zichtbaar zijn. Ook kunnen we
langs de deuren om één op één het
gesprek aan te gaan met mensen en
vragen wat voor hen een reden zou
zijn om op de SP te stemmen. We
hebben ook een belteam opgericht dat
gaat bellen met onze sympathisanten
en natuurlijk zullen we op social media
actief van ons laten horen.
Kortom, er is nog steeds genoeg te
doen. En daar kunnen we uw hulp, als
lid van de SP, natuurlijk goed bij
gebruiken! Meld je aan via ons
e-mailadres zoetermeer@sp.nl of bel
met Annemiek 06 82 28 05 66.
En natuurlijk doen we alles volgens de
corona-regels!

Inleidend verzoek referendum
afvalbeleid toegewezen.
Via een schriftelijke stemming heeft
een meerderheid van de raad voor het
afval- en grondstoffenbeleidsplan
gestemd. Het is een onderwerp dat
GroenLinks koste wat het kost wilde
binnenhalen. Daar waar in het
verleden D’66 ten strijde trok tegen
Diftar stemde ze nu voor. De gehele
oppositie stemde tegen het plan.
Een aantal bewoners, onder leiding
van initiatiefnemer Dani Scheffer, heeft
gebruik gemaakt van de democratie en
een verzoek tot referendum ingediend.

Vanaf 12 januari 2021 kregen de
initiatiefnemers 6 weken de tijd om
voldoende steun te verzamelen voor
dit referendum. Een dag later stond
het aantal ondersteuningsverklaringen
al op 5.094. Nu is het aan de raad van
onze stad om een besluit over het
referendum te nemen. Als wordt
besloten het definitieve verzoek toe te
wijzen, is het college van B&W belast
met de organisatie hiervan. De
gemeenteraad benoemt in dat geval
een referendumcommissie. Zolang de
procedure rondom het referendum
loopt, wordt de uitvoering van het
raadsbesluit van 14 december 2020,
het Afval- en grondstoffenbeleid, niet
gestart.

Recept van de maand
Romige kipfiletreepjes uit de oven
(voor 4 personen)
4 stukken kipfilet, 4 vleestomaten,
150 gram Boursin met tuinkruiden,
1 teentje knoflook, 2 eieren, olijfolie,
zout en peper.
Verwarm de oven voor op 200 graden
Celcius. Snijd of knip de kip in reepjes
en bestrooi ze met zout en peper. Giet
een scheutje olie in een wok en doe de
kip erbij samen met een uitgeperst
teentje knoflook. Roerbak dit geheel
ongeveer 10 minuten ,en draai dan
het gas uit onder de wok. Schep de
stukjes kip in een ovenschaal. Snijd de
tomaten in kleine stukjes,en verdeel dit
over de kipreepjes in de ovenschaal.
Klop de eieren los in een kom en voeg
de Boursin toe. Roer dit goed door
elkaar tot het glad is.
Giet dit mengsel vervolgens over de
stukjes tomaat en plaats dan de schaal
in de oven. Bak in circa 15 minuten het
geheel af tot er een bruin korstje op
verschijnt.

Aan dit recept voeg je vervolgens rijst
toe en maak je af met een frisse
komkommersalade.

