Algemene beschouwingen 2017
Voorzitter, leden van de raad
Het is vandaag een feestdag voor mij, vandaar dat ik mij extra netjes heb gekleed. Allereerst vind ik dat
je als raadslid sowieso netjes gekleed moet zijn. Ten tweede is het een dag van de democratie. Wij
mogen als volksvertegenwoordigers in een vrij land onze mening geven over tal van zaken. Dit is een
bevoorrechte feestelijke positie.
Mijn bijdrage zal bestaan uit algemene beschouwingen en wat politiek lokaal getinte opmerkingen. U
mag mij interrumperen, maar ik kan niet toezeggen dat ik op ieder wissewasje in zal gaan. Ik wil mijn
spreektijd effectief benutten.
Het is een paar weken geleden dat ik het woord helikopterview gebruikte in deze raadzaal. Ik geloof
dat dit gebeurde toen de VVD, Rick Beukers, een verbaal robbertje aan het vechten was met de CU,
Alma Hagens, u kunt zich dat wellicht herinneren. Vandaag is het ook zo'n dag waarop de
helikopterview gebruikt kan worden. Kijkend vanuit de lucht naar beneden, naar wat politici en burgers
zo al aan het doen zijn. Er wordt veel tijd en energie gestoken aan vergaderingen, inspreek avonden en
ontwikkeling van door de raad vastgesteld beleid. De openbare ruimte verandert, de regelgeving
verandert, processen en methoden veranderen. Maar ook de mens verandert en de tijdgeest woekert
rond. Met de komst van sociale media is de wereld continu in beweging. De grenzen van onze
communicatie met andere mensen zijn weggevallen. Tijd en afstand zijn relatieve begrippen geworden.
De wereld is dynamisch en hectisch. Natuurlijk heeft dit ook zijn weerslag op het welbevinden van de
mens. Er zijn veel welvaartsziekten zoals de muisarm, burn-out, ADHD ook voor volwassenen en
overspannenheid. Mensen hebben een kort lontje, vaak in het verkeer. Bovendien is er veel
eenzaamheid en psychische ziekten nemen toe. Mensen lopen zelfs rond met zelfmoord ideeën, ook
jongeren. Ja en dan lezen wij vandaag trouw onze algemene beschouwingen voor. De politiek heeft
een negatief imago. Dit wordt versterkt door langdradige formatiebesprekingen en het kinderachtig
uitsluiten van de PVV. Ja kinderachtig gedrag is de politiek niet vreemd, ook hier in Bunschoten. Ook in
deze raadzaal. Maar goed, ik heb u vorig jaar meegedeeld dat ik alleen nog maar leuke dingen wil
doen in mijn leven. Dus ik wil niet verzanden in een negatief verhaal. Negatieve energie is het slechtste
wat de mens kan ervaren. Je kunt er op den duur geestelijk aan kapot gaan.
Kijkend vanuit de helikopter is een politieke partij te zien met standpunten die nog wel eens afwijken
van de rest. Precariobelasting heffen? Een bedrijfsinvesteringszone instellen of een pluim voor mister
X? De Spakenburgse Vrijheidspartij vind dit soort zaken niet nodig. Een mooi gebouw slopen, en
nieuwe scholen of een brandweerkazerne bouwen terwijl de huidige gebouwen nog goed
functioneren. De SVP is dan kritisch en stemt dan TEGEN. Het is mij een vreugde om die mensen in dit
dorp te vertegenwoordigen die er net zo over denken. De grote partijen in de raad hebben er geen
moeite mee om veel geld uit te geven aan prestige projecten. Komen we geld tekort dan lenen we
toch gewoon wat erbij. Ondertussen zit de gemeente met veel gronden en een onzekere toekomst
naar de exploitatie, de verkoop en de winstgevendheid van deze gronden. Met lening op lening loopt
de schuld op en er wordt de gemeenteraad een plaatje gepresenteerd waarin zelfs geld in spaarpotjes
terecht komt. Er is slechts 1 partij, de SVP die zich continu zorgen baart over de financiële toestand van
onze gemeente. De andere partijen strooien met geld op een manier waarop Sinterklaas jaloers is.

Ik ben blij en trots op die SVP. Vanuit een conservatief, zuinig en spaarzaam wereldbeeld heeft de SVP
haar politiek bedreven. Ik hoefde het werk de afgelopen jaren niet alleen te doen. Ik ben blij met
enthousiaste burgerleden en kiezers die op ons gestemd hebben. We hebben een duidelijke
standvastige koers gevaren. En als er een tegenstem was, dan was die duidelijk onderbouwd met
valide en realistische argumenten.
Het besluit van de landelijke PVV om in meer gemeenteraden mee te willen doen heeft onze partij
uiteraard niet onberoerd gelaten. Er is contact geweest met de afdeling Utrecht en we hebben de
mogelijkheden om als SVP onze politieke tak om te zetten in een PVV-afdeling onderzocht. Het bedje
was zeg maar gespreid door ons. In de eindfase van dit proces bleek echter dat de politici van de SVP
teveel van hun autonomie en vrijheid moesten inleveren. Van algehele autonomie met betrekking tot
organisatorische zaken zoals het vaststellen van een kieslijst, opstellen van een verkiezingsprogramma
en contacten met de pers was helaas geen sprake. De SVP heeft dan ook onlangs besloten om terug te
komen op het eerder genomen besluit om niet mee te doen onder de naam van SVP in maart volgend
jaar. Dit betekent dat er uiteindelijk niets gaat veranderen voor de Spakenburgse Vrijheidspartij, de
SVP doet gewoon wel mee met de verkiezingen volgend jaar. Ja en ook hier geldt; er is veel tijd en
energie besteed aan iets wat uiteindelijk tot niets heeft geleid. Persoonlijk vind ik het jammer dat het
zo gelopen is. Mogelijk zal ik op mijn weblog nog een diepere persoonlijke beschrijving en opinie
geven over de gebeurtenissen van afgelopen tijd. De SVP wenst de PVV, mocht zij meedoen met de
verkiezingen in maart 2018 veel succes. Hoe te meer islamkritische partijen in de raad des te beter.
Ja islamkritisch zal de SVP ook in de toekomst blijven. Wij willen democratische middelen gebruiken
om de voortgaande islamisering tegen te gaan. Van de politie hoeven wij niets te verwachten. Deze
lafaards (Hiddema moemde het schijterij) vieren liever het iftar feest mee en zijn dienders van afgod
allah in plaats van dat zij boeven vangen of islamitische verkrachters in kaart brengen. Ook de kerken
zijn allesbehalve kritisch tegenover de leer van Mohammed. De meeste predikanten zijn te laf om de
islam als antichristelijke ideologie te definiëren. En dan de politiek en het bedrijfsleven. Decennialang is
er ruimte gegeven aan de groei van islamitische elementen in de samenleving zoals moskeeën,
islamitische scholen en gesluierde vrouwen achter de kassa’s en zelfs de meest mensonterende
boerka's in het straatbeeld. Halal eten in Albert Heijn, kinderen die op schoolreisje in de moskee
moeten bidden etc. etc. De media met een overbodig ramadan (jeugd)journaal. Genoeg voorzitter
hierover, ik word er misselijk van. Nee dan de weleerwaarde president Trump, wat een wijs man is dat
die brak met een traditie en die dit keer een uitnodiging voor het bijwonen van het heidense
Suikerfeest afsloeg. Trump, een man naar Gods hart!
Voorzitter vervolgens nog een paar opmerkingen over de kadernota en de financiën van onze
gemeente.
Er is niets gemakkelijker dan geld uit geven van een ander. De grote partijen, de grote potverteerders
CU en CDA willen hun macht gebruiken om amendementen (verlaging OZB en her invoering
muzieksubsidie) er door te drukken. Deze partijen willen nog guller zijn dan Sinterklaas, de
verkiezingen komen er weer aan dus het strooien met geld mag weer beginnen. Er resteert ons niets
anders dan uw kadernota afwijzen. De politieke keuzes die u maakt zijn niet de onze. Onze zorgen om
de financiële situatie hebben wij u laten weten onlangs in de commissie bestuur en middelen bij
monde van onze deskundige de heer Jan van Diermen. Lening na lening met nu ruim 52 miljoen

schuld. Aflossen is er niet bij. Goochelen met cijfers, het heeft er alle schijn van. Ja en natuurlijk wordt
de accountant geloofd. De huis accountant die een eigen belang heeft . Zo zit deze samenleving van
Nederland in elkaar. Rapporten draaien en baantjes creëren voor elkaar. Zo houden we elkaar aan het
werk. Dit zien wij ook bij het project organisatieontwikkeling.
Opmerkingen over amendementen zal ik spaarzaam geven op een paar in eerste termijn. Later zal ik
nog op de resterende amendementen kort ingaan en mijn voor- of tegenstem geven.
CAP Organisatieontwikkeling, okay fijn dat u ons standpunt overneemt. Uw oprisping betreffende Tiny
Housing kunnen we ook steunen.
VVD bloklandseweg, houtsnipperopslag en kerntakendiscussie heeft onze goedkeuring.
Flipperkast beleid mbt amendementen herinvoeren muzieksubsidie en verlaging OZB. We scharen dit
onder de noemer verkiezingsretoriek en zullen dat niet steunen.
De SVP houdt haar koers vast en gaat voor het nuchter en stabiel politiek bedrijven.
Wij kunnen dan ook deze kadernota niet goedkeuren.
Wij wensen u het beste toe voor de toekomst en een goede samenwerking waar dit mogelijk is.
Tot zover.
P.F. Koops namens de SVP

