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Bestuur Vincentius zit klaar voor
goed gesprek met wethouder
Groeneveld
Nadat het raadsbesluit van 14 december
2020 voor het beleidsplan afval- en
grondstoffenbeleid on hold was gezet,
vanwege het referendum, heeft onze
fractie de wethouder opgeroepen om
voor 16 maart 2022 in gesprek te gaan
met de kringloopwinkels, aangezien ze
aangemerkt zijn als bedrijven en voor
het storten van afval nu moeten betalen.

“We nodigen haar van harte uit voor een
gesprek, de koffie staat klaar want we
zijn zeer benieuwd naar de visie van de
gemeente wat kringloopwinkels betreft.
Wat gaat er met ons gebeuren? Wat is
onze toekomst?” aldus voorzitter Harry
van de Goes. De wethouder is tot nu toe
niet op deze uitnodiging ingegaan.
Vincentius ondersteunt inwoners die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren.
Maar daarnaast steunt zij ook de
voedselbanken of bepaalde andere
maatschappelijke organisaties.

Ondertussen in de fractie
Het gebrek van betaalbare
huurwoningen in onze stad houdt aan.
Wethouder Paalvast (wonen), van D’66,
heeft de SP fractie in de gemeenteraad
niet gerust weten te stellen. Er zijn op
dit moment te weinig betaalbare
huurwoningen in Zoetermeer en het ziet
er niet naar uit dat dit de komende tijd
anders zal zijn. De SP ontving
bovendien signalen dat de goedkope
huurwoningen die in de nieuwe wijk 'De
Entree' komen, niet worden gebouwd
door de woningbouwcorporaties, maar
door particuliere beleggers. Dit met alle
gevolgen van dien. Woningen kunnen
op deze manier sneller worden
onttrokken uit de sociale sector of tegen
een veel hogere huurprijs worden
verhuurd. Iets waar de SP fel op tegen
is. De fractie blijft de wethouder en zijn
plannen kritisch volgen, maar heeft er
weinig vertrouwen dat hij de ernst van
de problemen in ziet én dat hij er iets
aan zou willen veranderen.
In de commissievergadering van 10
mei is de rapportage van het Sociaal
Domein besproken. Dit gaat om onder
andere over jeugdzorg, beschermd
wonen en de huishoudelijke hulp.
Aangezien de bijdrage van het Rijk
hiervoor al jaren niet toereikend is wil
het college met scherpe keuzes komen
in het voorjaarsdebat.
Het mag namelijk niet zo zijn dat de
toegang tot de zorg, voor wie het nodig
heeft, ingeperkt gaat worden.

Hulpdienst
Vanaf 7 mei heeft onze SP-afdeling weer
een hulpdienst. Het team bestaat op dit
moment uit Jan Boin, Henry van de Ham
en Annemiek Kamphuis.

Na een telefonische afspraak kunt u met
ons team u persoonlijk uw hulpvraag
bespreken. Vaak is het echter beter om
uw vraag of uw probleem eerst via de
e-mail aan ons bekend te maken. Op
deze wijze zijn we vooraf al op de
hoogte van uw hulpvraag en dat geeft
tijdwinst.
De privacy van mensen met een vraag is
gewaarborgd. De door u verstrekte
gegevens zijn alleen bij bovenstaande
mensen bekend en worden indien nodig
ook alleen daar gearchiveerd. Gegevens
worden niet gedeeld met andere leden
van de partij. In voorkomende gevallen,
bijvoorbeeld bij het raadplegen van onze
volksvertegenwoordiger, zal dit volstrekt
anoniem gebeuren en dan alleen nog
met toestemming.
Omdat we een politieke partij zijn is onze
hulpverlening ook daaraan gerelateerd.
De dienstverlening is kosteloos.
De hulpdienst is bereikbaar op het
telefoonnummer 079-2055042 of via
het formulier op de website van
www.zoetermeer.sp.nl

Recept van de maand
Couscoussalade (2 personen)
150 gram couscous, sap van 1 citroen of
limoen, olijfolie, zout en versgemalen
peper, circa 2 deciliter koud water,
1 rode en 1 gele paprika, 2 tomaten,
3 bosuitjes, olijven, verse kruiden (munt
koriander, basilicum), rode wijn azijn
Vermeng de couscous met citroensap,
een paar eetlepels olijfolie en zout en
peper. Roer er dan het water door en
laat wellen.
Rooster intussen de paprika's in een
hete oven tot de schil zwart geblakerd is
(20-30 min). Doe in een kom, dek af met
folie en laat even staan. De schil kan er
nu gemakkelijk af gehaald worden en het
vruchtvlees is zacht en heel vol van
smaak geworden.
Snij paprika en tomaat in stukjes, bosui
in ringetjes en de verse kruiden fijn.
Vermeng alles met de couscous en
breng op smaak met zout, peper, azijn
en eventueel nog een scheut olijfolie.

Het leuke van deze salade is dat je er
alles in kan doen wat je lekker vindt. Met
veel groente en feta erdoor is het een
vegetarisch hoofdgerecht, in iets
simpeler uitvoering is het heerlijk met
bijvoorbeeld gegrilde lamskoteletjes met
een yoghurt-munt saus.

