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Voorzitter, leden van de raad
Algemeen
Onlangs stond er een aantal artikelen in de plaatselijke krant over de Christelijke
Arbeiderspartij (CAP) en het rapport dat geschreven is naar aanleiding van de
verkiezingsuitslag. Ik zou dat rapport graag willen lezen en van commentaar voorzien, maar
dat terzijde. Er werd vermeld dat de politieke partijen op elkaar lijken en dat er geen
onderscheid is. Grote onzin en ondeskundigheid van de auteur natuurlijk. De Spakenburgse
Vrijheidspartij (SVP) onderscheidt zich al jaren van andere partijen en zal dit ook blijven
doen. De standpunten die worden ingenomen wijken nog wel eens af van de rest. Wij staan
een zuinige overheid voor met een gezond financieel beleid, waarin ook flink gesneden mag
worden in het eigen bestuurlijke vlees inclusief overbodige vergaderingen. Ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen wordt kritisch bekeken. Beter is het lopende projecten goed af te
ronden dan nieuwe paradepaardjes te lanceren. Verbazing is er de afgelopen tijd geweest over
ons inziens kleine zaken, waar urenlang over vergaderd moet worden, zoals een verkeersbord
bij een kerkplein, stroef overleg met de pontbaas van Eemdijk en de inrichting van een
pluktuin op Eemdijk. Je kunt je dan afvragen, waarom maken we het ons zelf zo moeilijk. Er
zullen regels moeten zijn maar voor de SVP is de geest der wet vaak doorslaggevender dan de
letter der wet. Wat ons opviel hierbij is dat er vaak een wethouder bij betrokken is die in de
gewone omgang best een aardige meneer is. Wethouder Nagel, u doet uw werk als jurist
volgens de letter der wet, maar toch roep ik u op om te voorkomen dat het al dan niet terecht
geklaag van burgers structureel wordt in de politieke arena. De SVP heeft haar zorgen al vaak
geuit over de slechte grondexploitatie van onze gemeente. In Apeldoorn heeft dit zelfde
onderwerp tot een failliete gemeente geleid. De schuldenlasten nemen toe en als hier een
kritische noot bij vermeld wordt, zoals onlangs door burgerlid Jan van Diermen dan schuift u
dat min of meer weg en voert u een ludiek toneelstukje op met ene Cassandra in de hoofdrol.
Weet wel dat Cassandra gelijk kreeg. Cassandra voorspelde inderdaad een aantal keer de
ondergang van Troje en werd door niemand geloofd. Tegenwoordig slaat de term
Cassandrasyndroom op een onheilsvoorspelling die achteraf correct blijkt te zijn; meer in het
bijzonder op het fenomeen dat voorspellingen van onafwendbaar onheil over het algemeen
niet geloofd worden, hetgeen de voorspeller voor het dilemma plaatst dat hij weet dat er een
ramp te gebeuren staat, maar het naderend onheil op geen enkele wijze kan afwenden. De
SVP hoopt niet dat Bunschoten Apeldoorn zal imiteren, weet wel dat de SVP hier dan al
vroeg voor gewaarschuwd heeft.
Toestand in de wereld
De aarde kreunt en steunt, de bevolkingsaantallen nemen toe. Er wordt gekeken naar andere
energiebronnen. Er zijn veel oorlogen en aardbevingen. Ook zijn er spanningen tussen
bevolkingsgroepen, opkomend antisemitisme, verkoeling van relaties en liefdeloosheid, er is
snel prikkelbaarheid en er zijn veel lieden met korte lontjes in het verkeer. De mens wil
autonomie en onafhankelijkheid van een Schepper. De afgoderij en verslavingen nemen toe.
Antichristelijke machten groeien en racisme en christenvervolging gaan als een kanker rond
op aarde. Voor de SVP zijn de woorden van Johannes van Damascus die zei dat islam de
grote leugen is en de komst van de islam de antichrist is realiteit.. Deze boodschap verstomt in
maatschappij, media en ook in de kerk, daarom vertel ik het u deze politiek incorrecte
boodschap hier nog maar een keer.. Aan te bevelen is het boek van Martin Bosma over de
kwalijke rol van links Nederland bij de komst en subsidiëring van het ANC. Het voert te ver

om hier nu verder op in te gaan. Een tweede boek wat mij aansprak was ‘Ketters’ van Ayaan
Hirsi Ali over de hervorming van de islam voor de één een wens en voor de ander een utopie.
U mag deze boeken lenen van mij. Het boek van hierin Ali brengt me bij de volgende alinea .
Islam
De SVP heeft mandaat gekregen om standpunten in te nemen die een groeiende invloed van
de islam op het openbare leven moeten temperen. In de vorige raadsperiode is een drietal
keren een islam-item op de agenda gezet. Onlangs informeerden onze burgerleden nog naar
de mate van radicalisering van in Bunschoten wonende moslims. Wij zullen de vinger aan de
pols houden, omdat wij - om ons heen kijkend - zien dat de islam geen strobreed in de weg
wordt gelegd door de politiek. (Mega)Moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond.
Burgemeesters als de heer Broertjes moeten worden bijgeschoold over de ideologie van het
salafisme. Moslims steunen de reis van Syrië-gangers. In Oldenzaal vervuilt de Azan, de
islamitisch oproep tot gebed, de openbare ruimte en er ontstaat veel verzet bij inwoners. Ten
slotte wenst onze opper-dhimmie Mark Rutte onze moslimvrienden een gezegende ramadan
toe hetgeen bij vele burgers de wenkbrauwen doet fronsen. Veel van deze zaken spelen
gelukkig niet in Bunschoten. Maar wat te denken van het geforceerd dragen van hoofddoekjes
door jonge meisjes en het niet mogen verlaten van de islam om in vrijheid christen of atheïst
te worden. Dat speelt in Bunschoten wel degelijk! De SVP is inmiddels overtuigd dat de
kennis over de ware aard van de islam bij velen onvoldoende is. De bibliotheek met boeken
over dit onderwerp is hard nodig en is onlangs uitgebreid met een mooi boek van Ayaan Hirsi
Ali over hervorming van de islam. U mag dit boek natuurlijk van ons lezen of nog beter
kopen in de plaatselijke boekhandel.
Persoonlijk
In het voorjaar heb ik mogen meedoen met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Ik
stond op de kieslijst van de PVV en kreeg uit 26 gemeenten 1340 voorkeursstemmen, zelfs
vijf stemmen meer dan de heer Andries Nicolai. Ik vond het leuk om mee te doen en wil hier
publiekelijk nogmaals de lokale omroepen bedanken voor hun uitzendingen voorafgaand aan
de verkiezingen. Ook wil ik alle burgers die hun stem aan mij gaven bedanken voor het
vertrouwen. Vertrouwen, daar draait het vaak om in het leven ook in de politiek. Dat
vertrouwen heb ik niet altijd ervaren in mijn loopbaan, vooral niet in mijn vorige partij. Met
de SVP heb ik tot nu toe een fijne tijd en we hebben een leuk team waarmee we op onze eigen
wijze politiek bedrijven. Ik ben blij met de enthousiaste burgerleden, die goed weten wanneer
zij wat moeten zeggen, maar ook heel goed aanvoelen wanneer zij moeten zwijgen. De
energie en lust is nog ruim voldoende aanwezig om door te gaan. De SVP oriënteert zich
natuurlijk wel op de toekomst en ook de vragen over de langetermijnvisie en bestaansrecht
staan geregeld op de agenda. Wij houden alle scenario's open maar zullen ook dit jaar politiek
bedrijven overeenkomstig de leus van ons verkiezingsprogramma, 'met vertrouwen in de
burger' De SVP wenst u een mooi politiek jaar toe, geniet straks van het reces en probeer te
relativeren dan probeer ik dat ook…
Tot zover de algemene beschouwingen van mijn kant. Het tweede gedeelte van mijn bijdrage
zal de opmerkingen bij de kadernota betreffen. Hierover kunnen wij kort zijn. Wij zijn niet
onder de indruk van de toename van de belastingdruk voor de burgers. Een aantal jaren
geleden is toegezegd dat de reinigingsrechten ongemoeid zouden blijven en nu verhoogd u
deze weer om de begroting sluitend te krijgen. Dit moeten wij dan ook afwijzen. Beter zou
zijn dat de raad via bezuinigingen tot een sluitende begroting komt. Bij uw voorstellen tot
nieuw beleid al of iet met de gewenste dekking zitten interessante zaken. Ook zijn er

natuurlijk dingen waar wij zo onze bedenkingen bij hebben. De toename van lastendruk voor
de burger van 1,9% vinden wij te hoog. Het zou de coalitiepartijen sieren dat zij zich houden
aan de afspraak uit het coalitieakkoord (dus slechts verhoging met betrekking tot de inflatie).
Uw opstelling begint anders tekenen van kiezersbedrog te vertonen. Wij zullen vanavond
letten op een tweetal zaken die wij zwaar laten meewegen bij ons eindoordeel over de
kadernota. 1. de lastendruk voor de burger terugbrengen naar de inflatiecorrectie van 1,1% en
het geld beschikbaar stellen voor het project buurtbemiddeling. Wij zullen vanavond kenbaar
maken welke wijzigingsvoorstellen wij zullen steunen. In tweede termijn kom ik daar op
terug.
Ten slotte wil ik nog eindigen met een aantal bedankjes.
1. dank aan voorzitter van het college die ons als oppositiepartij met enige regelmaat wil
bijpraten over zaken die spelen achter de schermen.
2. dank aan de griffie voor hun hulp en inzet, aan de bodes voor hun gastvrijheid en aan
de ambtenaren die onze financieel technische vragen zo goed mogelijk beantwoorden.
3. dank aan de pers voor de belangstelling al zal ik u vanavond mijn kritische noten over
‘de Bunschoter’ besparen, ik heb er genoeg over geschreven op mijn weblog.
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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