Algemene beschouwingen 2016 en kadernota 2017
Voorzitter, leden van de raad
Vandaag een bijzondere dag, we mogen als partijen een zegje doen over het reilen en zeilen
van de politiek in onze mooie gemeente Bunschoten. Ook mogen we een visie geven op de
kadernota in het bijzonder. Bovendien is er ruimte om wat algemene beschouwingen te
geven. Hierbij is het mooie dat een ieder dat op zijn eigen wijze kan en mag doen. Wij zijn in
feite gezegend dat wij in een vrije democratie leven en een politiek bestel hebben waarin
besluiten worden genomen die door een meerderheid worden gesteund. Wij zijn allen
schepsels en mogen rondwandelen op deze aarde, wij mogen onze zintuigen gebruiken. Wij
mogen voelen, ruiken, proeven, ademen, genieten, lachen en huilen. Ook mogen wij
debatteren, vliegen afvangen, langdradig zijn, kort van stof zijn en mateloos in herhaling
vallen. Wij mogen elkaar het vuur na aan de schenen leggen en elkaar kritisch
ondervragen,maar ook elkaar bewonderen of complimenten geven. Wij zijn rijke mensen,
we leven echter in een gebroken wereld met veel narigheid en ziekte, maar wij hebben ook
hoop. En die hoop is op de toekomst gericht. Een blik op de toekomst geven wij ook vandaag
door kaders aan te geven voor de begroting. Een begroting waarin veel luxe zaken
voorkomen. Veel van het werk dat wij als volksvertegenwoordigers mogen doen betreft luxe
zaken van het leven. Ja, en dan kunnen we de tijd vullen met praten over de noodzaak van
weer een dure overbodige rotonde of de zin of onzin van het slopen van een in feite nog
mooi gebouw als de bibliotheek. De SVP heeft zo in de loop der jaren haar mening gegeven
over de politieke zaken. Die mening is bekend en die zal ik blijven ventileren de komende tijd
als mij de gezondheid wordt gegeven. Die mening van onze partij wijkt nog wel eens af van
de rest. Ook mijn persoonlijke mening mag anders zijn dan de uwe. Ik spreek de wens uit dat
ik u de ruimte en vrijheid zal blijven geven om uw standpunten te mogen blijven ventileren.
Zo vraag ik u ook die standpunten van de SVP aan te horen en die ook (ik kijk nu even
richting de pers) objectief en volledig te verslaan in de media en notulen, zodat ik niet meer
hoef te lezen dat een voorstel tot het uitvoeren van een schouw van de gemeentelijke
organisatie unaniem door de raad is aangenomen (bladzijde 14 kadernota ), wat niet op
waarheid berust omdat de SVP destijds tegen stemde. Ik neem het de ambtenaar overigens
niet kwalijk hoor.
Mag ik mezelf zijn?
Ja dat vraag ik mijzelf wel eens af. Mag ik een mening hebben over de noodzaak van een
ambtelijke organisatiewijziging, over de grootte van de wethouders formatie, over de
billboards met lingerie van Hunkemöller, over de noodzaak van het ambtsgebed, over de
invulling van de zondag en de o zo heilige zondagsrust, over het bezoeken van een
bordeel,een massagesalon of naturistencamping. Krijg ik de ruimte om mijn tijd voor deze
beschouwingen te vullen zoals ik graag wil? Er bekruipt mij wel eens een gevoel dat de
tolerantie van mensen die zich christen noemen te wensen overlaat. Ja, en dan kun je in de
pers ongenuanceerd worden neergezet als er zonder hoor en wederhoor slordige conclusies

worden gepubliceerd zoals onlangs door de hoofdredacteur van onze lokale krant. Slechte
journalistiek noem ik deze ongenuanceerdheid. Als politicus lig je onder een vergrootglas, je
moet tegen een stootje kunnen. Ondertussen dank ik de mensen van RTV Bunschoten en de
LOS die ons 100% ruimte geven om onze mening te geven die het meest bij de weergave van
objectieve berichtgeving komt.
‘Ja maar Koops luister nu eens! Je gunt zelf moslims ook geen nieuwe moskeeën en
minaretten’. Hoho, het gaat hier niet in eerste instantie om mijn persoonlijke mening. In de
rol van politicus wil ik graag die mensen vertegenwoordigen die geen nieuwe moskee met
minaret in het straatbeeld willen. Na het aanhoren van de azan (oproep tot gebed en lofzang
op allah) in Surabaya weet ik welke cultuur ik met democratische middelen uit Europa
probeer te weren. Dat zal ik met hart en ziel blijven doen. Ook na mijn reis naar het
islamitisch bolwerk Indonesië. Ik heb dit onlangs nog maar weer eens herhaald bij RTV
Bunschoten nota bene met moslimkleding aan.
Mag ik mezelf zijn als columnist bij de website raadsledennieuws?
Op die website wilde ik onlangs iets vertellen over de vraag of mijn bezoek aan Indonesië
mijn standpunten met betrekking tot de islam hadden gewijzigd. Mijn column werd
geweigerd, evenals mijn stukje over de billboards met lingerie geweigerd werd door onze
lokale krant. Ik vind het allemaal wel best en kan er mijn hoofd over schudden. Ik wens u
allen een mooi politiek jaar toe en dat wij van elkaar mogen genieten, maar dat wij bovenal
elkaar de VRIJHEID gunnen om JEZELF te MOGEN zijn.
Vervolgen wil ik met die geweigerde column over mijn bezoek in Indonesië, die volgens de
redactie weinig met het werk van een gemeenteraadslid te maken heeft. Oordeelt u zelf
maar…
Bezoek aan Surabaya
In Europa zijn er politici die waarschuwen voor islamisering van de samenleving. Ook in
Nederland is deze boodschap te horen bij de PVV. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP)
heeft begrip voor de standpunten van de PVV die met betrekking tot de islam worden
ingenomen. Ik heb de SVP in 2009 opgericht en ook in Spakenburg is de islam een aantal
keren op de politieke agenda gezet. Onlangs ben ik in Indonesië geweest en was ik
opgenomen in een gastvrij moslimgezin. Mijn Facebook-hospita, zelf christen, had mij voor
drie weken kost en inwoning toegezegd. Ik heb zodoende drie weken mogen proeven aan de
islamitische cultuur die in Surabaya doordesemd is. Ik sliep slecht want ik kon maar niet
wennen aan de ‘lofzangen op Allah’ die mij om 4 uur telkens uit mijn slaap hielden. Ik heb
veel gelezen over de islam en meegeholpen aan vertaalwerk voor The Center for the Study
of Political Islam. Van de islam als ideologie moet ik dan ook niet veel hebben. De vrijheid
van het individu staat onder druk en de positie van de vrouw laat te wensen over. Door mijn
verblijf kan ik er een beetje over meepraten. Ik twitterde dat het voor iedere (islamkritische)
politicus goed is om eens te gast te zijn in een lief moslimgezin. Mijn standpunten over

nieuwe moskeeën, islamitisch onderwijs of dames met islamitische sluiers in
overheidsfuncties zijn echter niet veranderd. Het liefst zou ik willen dat velen de islam
verlaten en van echte vrijheid gaan genieten. Dit is een utopie, Surabaya en omstreken zijn
nu eenmaal islamitisch en dat zal niet zo snel veranderen. Dat ons Europa over een 20 of 30
jaar ook volledig geïslamiseerd is dat zal de tijd moeten leren. Maar zolang er hier een
politieke meerderheid is die alle nieuwe moskeeën en azan gelal goedkeurt zal er tegelijk
ook veel ruimte voor islam kritische partijen blijven.
Besluiten wil ik met een paar opmerkingen over de kadernota
Over de door de SVP betwijfelde noodzaak van organisatieontwikkeling en eventuele extra
kosten zal de SVP een kritische blik blijven houden. De kans dat de SVP tegen extra kosten
met betrekking tot dit dossier zal stemmen is erg groot en in lijn met de eerdere afwijzing
van de noodzaak. Ook zal de SVP de praktische uitwerking van het instellen van de BIZ
kritisch blijven volgen. Overbodige dure extra rotondes zijn voor ons geen prioriteit. Het
uitbreiden en onderhoud van fietspaden heeft onze goedkeuring. Bij het toekennen van
financieel voordeel bij het plaatsen van zonnepanelen graag wel rechtsgelijkheid bij
huurders en eigenaren van panden. Zo zijn er meer zaken die onze goedkeuring niet hebben
zoals de heffing van precariobelasting, forensenbelasting en structureel geld voor
citymarketing, een in onze ogen te grote wethouders formatie, het lidmaatschap van de
VNG. Er worden door de raad veel politieke keuzes gemaakt die teveel afwijken van ons
verkiezingsprogramma. Deze zaken kunnen elk jaar weer worden opgenoemd. Maar laat ik
nu toch een principe besluit hebben genomen om mij niet meer met negatieve zaken bezig
te houden. Ik sta positief in het leven en wil alleen nog maar leuke dingen doen in mijn
leven. Ik kan u dan ook meedelen dat voor de SVP er verder geen reden is om straks tegen
de kadernota te stemmen. De kaarten zijn de afgelopen jaren geschud. We weten wel zo´n
beetje van elkaar hoe wij over bepaalde zaken denken. De SVP dankt de makers van de
stukken voor het werk en wenst ze sterkte met de verdere uitvoering. Dit alles onder de
wens van zegen en gezondheid van onze Schepper.
De SVP verantwoordt haar werk op haar website, weblog en sociale media. De integrale
tekst van onze beschouwingen staat straks online op de partijwebsite.
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