
Voorzitter, 

De gevolgen van de economische crisis worden nu in onze gemeente wel heel hard 
voelbaar en Ik heb me afgevraagd: 'Wat staat ons te doen, welke oplossingen 
kunnen we bieden, waar moeten we aan werken?' 

Vanuit sociaal democratisch gezichtspunt zijn dat vier dingen: 

1. Biedt bestaanszekerheid 

2. Van ikke weer naar ons 

3. Realiseer de verheffing  

4. Versterk de verbinding  

 

1. Bestaanszekerheid gaat over inkomen, over sociale voorzieningen. 
Voor onze gemeente gaat het dus over Orionis. De naam komt van een sterrenbeeld 
veel miljoenen lichtjaren van ons vandaan.  
Als je alle verhalen zo hoort dan lijkt het wel dat de afstand van onze bevolking en 
ons bestuur tot onze sociale voorziening net zo ver is. Er is sprake van teleurstelling 
en van gevoel dat er onvoldoende transparantie is. Orionis heeft veel problemen 
gekend en nog vele op te lossen. De beleidsnota die in deze vergadering op tafel 
ligt/lag geeft hoop, maar wordt door velen met argwaan bekeken. Wij moeten en 
willen verder met deze organisatie, for better and for worse  
Voor deze organisatie geldt bij uitstek: NIET LULLEN MAAR POETSEN. 
Ongeveer 10% van onze beroepsbevolking is ZZP-er geworden. Voor deze bij uitstek 
een mogelijkheid om eigen koers te varen, zonder het gedoe van management en 
beknellende organisatie om zich heen, soms met ook met tegenzin. Maar het bij 
uitstek de mensen van NLMP. De constructie geeft vrijheid, volgens het CPB bij 
velen een gelukkig gevoel, maar is ook kwetsbaar. Om te kunnen voldoen in de 
dagelijks levensbehoefte wordt bezuinigd op arbeidsongeschiktheid en 
pensioenvoorzieningen. Om die kwetsbaarheid te verminderen moeten we wat doen. 
Vandaar dat wij in de vorige vergadering al een motie hebben ingediend om zzp-ers 
ook in aanmerking te laten komen voor vrijstelling regelingen. 
  
 
2. Van ikke weer naar ons. 
In z'n eentje kan een mens weinig bereiken, Samen zijn we in staat tot grote dingen, 
zoals een goed stelsel van sociale zekerheid! Het zijn dingen die je alleen samen kan 
doen. Wij noemen dat GEORGANISEERE SOLIDARITEIT. 
 
Solidariteit vereist lotsverbondenheid en saamhorigheid. Het gevoel dat wij het niet 
alleen kunnen, dat het van ons is 

Solidariteit vereist wederkerigheid - een besef van rechten en plichten. 
Werkeloosheid verplicht tot het zoeken van een nieuwe baan. Wanneer gebruik moet 
worden gemaakt van collectieve voorzieningen bij ziekte wordt verwacht dat we daar 
sober en zuinig mee om gaan. Het gaat er niet om 'omdat het kan' maar 'omdat het 
niet anders kan' 
Solidariteit vereist kwaliteit en verantwoordelijkheid. 



Als een voorziening kwalitatief onvoldoende biedt, niet toegankelijk is, niet 
transparant, zullen mensen proberen daar uit te stappen en iets voor zichzelf te 
organiseren, hetgeen de voorziening zal verzwakken...  
 
In toenemende mate ontstaat er maatschappelijke onrust omdat er niets meer zeker 
lijkt. Een solide sociale basis is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan 
van de solidariteit.  
Wat wij moeten zijn is een gemeente die duidelijk is over haar 
verantwoordelijkheden: een sociale basis waar we geen centimeter onder zakken is 
noodzakelijk en wenselijk.  

Dat hebben we met elkaar afgesproken in Middelburg, en dat moeten we volhouden. 

Het is niet zonder reden dat de collectieve voorzieningen bestaan in onze 
maatschappij. Zij bieden de garantie dat niemand aangewezen zal zijn op de 
barmhartigheid van zijn medemens. 

 Maar goede overheidsvoorzieningen mogen vrijwillige sociale verbanden, 
medemenselijkheid en hulp door familie of vrienden nooit in de weg staan. 
Collectieve voorzieningen zijn niet altijd maatwerk, medemenselijkheid en warmte 
wordt vanzelfsprekend beter geboden door familie en vrienden, en het aanmoedigen 
van zelfredzaamheid bevordert het solidariteitsgevoel in onze gemeenschap. We 
mogen deze SOLIDARITEIT VAN ONDEROP NIET VERGETEN. De gemeente dient 
daarvoor ruimte bieden. Vandaar dat wij samen met het CDA een motie daarover 
indienen. 

Bovenstaande slaat natuurlijk op hoe we vinden dat moet worden omgegaan met de 
WMO en met mantelzorgers. Binnen onze gemeenschap zie je soms enorm 
krachtige initiatieven van onderlinge solidariteit en gemeenschapszin. Ik denk dan 
projecten als de Arne en Hoogerzaal.  

Het is de uitdaging voor de gemeente Middelburg om dit soort initiatieven ineen pril 
stadium op te sporen, waar mogelijk te versterken en samen te binden. Daar moet 
ons beleid zich dan ook op richten. Want dat zijn de mensen in onze gemeente die 
de kracht in zich hebben om iets te bereiken voor de gemeenschap, dat zijn de 
POETSERS in onze gemeente. 
 
 
DE VERHEFFING. 
  
Gelijke kansen voor iedereen is een kreet uit de sociaal democratie waar wij nog 
steeds ten volle achter staan. Inmiddels is onze maatschappij verworden tot een 
diploma-cratie. Echter moeten we ons realiseren dat hoe goed een onderwijs 
systeem ook is ingericht: niet iedereen kan het hoogste bereiken. Wat is het doel van 
onderwijs en scholing? Natuurlijk is het bijbrengen van basale vaardigheden als 
rekenen en taal belangrijk, maar dat moet en mag NIET ten koste gaan van zaken 
als sportonderwijs, kunstonderwijs en de opvoeding van de jeugd tot burger door 
overdracht van waarden als respect voor de rechtsstaat en dienstbaarheid aan de 
gemeenschap.  
Er concept van de Brede school en IKC biedt een duidelijke oplossing in die zin. Dat 
wordt binnen onze gemeente gerealiseerd en dat is een waarde die van groot belang 
is. Dat kost moeite, heel veel overleg, maar na veel lullen komt nu ook het poetsen ... 



En wij hebben die Brede scholen en de scholen in onze gemeente  gaan samen 
werken in een IKC !!! Daar mogen we trots op zijn. 

Een ander gevolg van de diploma-cratie is dat de laatste jaren het accent steeds 
minder is komen te liggen op het leren van een goed ambacht. Aan ambachtslieden 
komt in de komende tijd steeds meer gebrek, en daar ligt een kans voor die kinderen 
die zich niet zo erg thuis voelen in de wereld van de kennis economie. 

Wij dienen een motie in om leerlingen die er niet in slagen om een VMBO diploma te 
halen toch de mogelijkheid te geven om in het MBO door te stromen. Het alternatief 
van thuiszitten is desastreus. 

BINDING 

Voorzitter, wij spreken hier over de belangen van onze gemeenschap, de gemeente 
Middelburg. Binnen de gemeente zijn veel diverse gemeenschappen te 
onderkennen. Gebaseerd op idealen, geloof, het bereiken van een doel.. 
Gemeenschappen zijn belangrijk voor mensen, ze geven een goed gevoel, 
geborgenheid, mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Een gemeenschap kan ook 
beklemmend zijn, benauwend, beperkend voor iemands individuele ontwikkeling.  
Het individualisme maakt mensen blind voor de mogelijkheden die 
gemeenschappelijkheid heeft, dat men niet van elkaar weet dat men tegen dezelfde 
muur op loopt, en dat die muur in gezamenlijkheid kan worden afgebroken. 
Wij hebben de opdracht om de gemeenschappen binnen onze gemeente te binden, 
te organiseren en ten positieve te benutten. Daarvoor geldt ‘practise what you 
preache’.  

Voorzitter, wij dienen ook een motie over groene betrokkenheid, waarmee we 
verschillende doelen willen dienen. Betrokkenheid, saamhorigheid, initiatief bij de 
inwoners van onze stad, kortom binding tussen mensen… 

Deze gemeenteraad bestaat uit mensen met verschillende achtergrond en een 
gezamenlijke opdracht en dat is: deze stad zo goed mogelijk te besturen.  
Ieder vanuit eigen motivatie, en met respect voor anderen. 
Wij moeten gezamenlijk verder, er is veel werk te doen 
Niet lullen maar poetsen. Gezamenlijk, maar met eigen kleur... 
 
Aan alle leden van deze raad bieden wij daarom een POETSDOEK aan; ieder in de 
kleur die zij vanuit hun ideologie hebben aangenomen.  
Wij nodigen u uit om samen met ons weinig te Lullen maar veel te poetsen 
 


