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 Wie lacht niet, wie de mens beziet 
 

Meneer de voorzitter, collegeleden en collega raadsleden, het is algemeen 
bekend dat ik al ruim 6 jaar tegen de huidige vorm van het uitspreken van de algemene 
beschouwingen ben. Daarom geef ik er mijn eigen invulling aan. Ik zal maar met de deur in huis 
vallen. Het wil me maar niet lukken om inspiratie op te doen voor deze algemene beschouwingen. 
Nou zullen sommige van u wellicht denken, dat is dan prettig, kan hij binnen een minuut klaar zijn, 
stellen we geen vragen en kunnen we dus 5 minuten eerder naar huis. Een ander deel van u denkt 
wellicht, eindelijk, eens geen gezwam of onzinnige prietpraat. Blijven de algemene beschouwingen 
tenminste hun nivo behouden. Die Baks leert het nog wel eens, ook al duurt dat wel heel lang. 
 
Wellicht behoort u tot die kleine minderheid bij wie een gevoel van teleurstelling van hen meester 

maakt. Zij die erop hoopten ook nog eens in mijn beschouwingen een plaats te krijgen. Neem nou 

collega Koelewijn. Tijdens de afgelopen VNG-drie-daagse in Goes, sloot hij iedere grappige 

opmerking van zijn kant af met de zinsnede: dat noem je nu toch wel in je algemene beschouwingen 

hé? 

Een retorische vraag voorzitter want je moet echt wel met iets komen wat hout snijdt, wil ik het 

waardig keuren voor een opname in deze beschouwingen. Vandaar misschien dat collega van Geet 

tijdens die driedaagse, over dit onderwerp tenminste, zweeg in alle talen. Hij had het, vermoed ik, 

begrepen. 

Voorzitter, ondanks alles is het begin gemaakt en zwoeg ik mij naar het einde van m’n spreektijd. 

Toch kan ik het niet laten, zo aan het begin, u deelgenoot te maken van mijn vorig jaar opgelopen 

schuldgevoel. Een jaar geleden begon mevrouw Coppes haar algemene beschouwingen met ons mee 

te delen niet van plan te zijn wat te zeggen. “ik realiseer me toch maar in het voorprogramma van 

Johan Baks te staan”. Die opmerking voorzitter heeft als een tandenloze cavia een jaar aan me 

geknaagd. Hoezo mijn voorprogramma? De uitslag van de loting over de spreekvolgorde was toen 

toch nog niet bekend? Het had net zo goed het voorprogramma van iedere willekeurige 

fractievoorzitter kunnen zijn. Had angst zich van collega Coppes meester gemaakt of was het gewoon 

overmatige bescheidenheid?  

 Voorzitter, zonder ze bij name te noemen, heeft collega Coppes kwaliteiten waar ik niet aan kan 

tippen. Ik ben blij dat ik vanavond in haar naprogramma sta. Immers ik troost me met de gedachte 

dat de après-ski toch veel leuker is, dan het skiën op zich, ook al heeft het weinig meer met de 

skisport te maken! 

In mijn bijdrage vandaag, voorzitter, weet ik me geïnspireerd door Herman Pleij, emeritus hoogleraar 

Nederlandse letterkunde, die tijdens zijn bijdrage op het VNG-congres, voorstelde de wapenspreuk 

“ik zal handhaven” te vervangen door “moet kunnen”. 
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Tijdens datzelfde VNG-congres voelde ik me tijdens het bezoek aan de beursvloer met zijn 

honderden stand en minstens evenveel gadgets even het Soester college Onder het motto “er is 

genoeg dus waarom niet” graaide ik mee uit de overvolle ruif. Moet kunnen. 

Thuisgekomen sorteerde ik zorgvuldig de bijeenvergaarde spullen. 

3 witte paraplu's, collega Koelewijn zei nog wat moet jij nou met witte. ik dacht nog even dat hij 

Harry bedoelde, maar hij bedoelde echt de paraplu's, Hollands als ik ben: ’t was gratis dus 

meenemen 

39 balpennen in verschillende kleuren plus 8 voor collega Koelewijn en 2 voor van Geet 

1 stopcontact met tijdschakelaar 

3 usb-opladers voor in de auto. Beter mee verlegen dan om verlegen zei m'n vader vroeger al 

11 notitieblocs 

1 Groninger koek, voor onze griffier weliswaar, maar toch gescoord. Een voorbijlopende 

burgemeester uit Borne vroeg: Waar haal je die vandaan, want ik moet wel met iets thuiskomen. 

1 sleutelhanger met de Eiffeltoren 

1 sleutelhanger met flacon zonnebrandcrème factor 30 

2 sleutelhangers met een flesopener 

3 sleutelhangers zonder nadere aanduiding 

1 plattegrond met wat te doen als een terroristische aanslag zich voltrekt, welke mafkees bedenkt 

dat ik die als eerste zou pakken en bestuderen bij een dergelijke aanslag? Onder het motto moet 

kunnen nam ik hem toch maar mee 

2 opvouwbare tasjes 

5 usb-oplaadkabeltjes 

1 zakje drop 

3 rolletjes pepermunt 

Ongeveer 15 cm gestapelde folders, ik wilde de aanbieders ook niet teleurstellen 

1 spel cultuurverandering binnen de organisatie 

1 zakje koekjes 

2 ledlampjes 

1 mok met snoepjes 

2 laserpennen 
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3 bloembedjes, een eerste aanplant voor de gaytonde wellicht 

En nog 20 ondefinieerbare geschenken. 

Aan de keukentafel zittend, bewonder ik mijn binnengehaalde schatten. 

Ik probeer mijn schuld en schaamtegevoel over mijn hebberigheid te sussen onder het motto: “Moet 

Kunnen”. 

In het kader van de integriteitcode, leg ik hier de verantwoording maar af van de gekregen of 

vergaarde spullen, zodat daar achteraf geen vertrouwenskwestie over kan ontstaan. Overigens 

voorzitter, ik weet me vergezeld door nog 2600 bestuurders, die met nagenoeg dezelfde voorraad 

prullaria zijn thuisgekomen.  

Na het VNG-congres ontving ik al snel een evaluatieformulier. 

Op de vraag: moet de beursvloer volgend jaar worden herhaald antwoordde ik direct: Ja, met als 

motivatie: Kennisvergaren. Eenvoudigweg omdat het woord vergaren van wat dan ook daarin 

voorkomt. 

En dit alles onder het motto: moet kunnen. 

Terug naar de Kadernota. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het college op een 

vergelijkende manier rond het begrotingsoverschot heeft gelopen als ik rond de vergaarstands. De 

twee Jaja’s voorop, gevolgd door de andere twee wethouders en de burgemeester. 

Moet kunnen 

Drie opvallende zaken springen er voor Burgerbelangen Soest-Soesterberg uit: 

Nog eens 80.000 euro voor wij zijn Soest 

En 1,5 miljoen voor aanpak Smitsveen, met daarenboven 200.000 euro structureel voor deze 

bestemming. 

En 165.000 euro voor een onderzoek naar de mogelijkheid van uitbreiding parkeergelegenheid rond 

de van Weedestraat 

Voor wat de aanpak Smitsveen betreft voorzitter, laat ik voorop stellen dat ook wij vinden dat er nu 

echt iets moet gaan gebeuren wat resulteert in een wijk waarin het prettig en veilig is om in te 

wonen of doorheen te lopen. 

Daarover verschillen we niet van mening. Waar dan wel over ? Dat wij voordat wij beslissen dat 

genoemde bedragen noodzakelijk zijn eerst daarvoor een plan willen zien met en financiële 

onderbouwing. Want Smitsveen is niet de enige wijk van Soest waarin aanpak nodig is. En……..de 1,5 

miljoen + die we uitgeven aan een wijk waar verbetering nodig is gaat ten koste van wijken waar m.n. 

jongeren geen overlast veroorzaken. Het mag zeker niet lijken op het belonen van ongewenst 

gedrag. En wat helemaal uit den boze zou zijn, is dat de extra financiële middelen ten gunste komen 

van de deelnemende organisaties die daarmee slechts hun eigen positie versterken. Belangrijk is wie 

het hele project aanstuurt en coördineert. Wat meten we en hoe kunnen we bijsturen. 
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Leefden we jaren terug, voorzitter, dan zou het door mij verzamelde op de VNG-beurs als kraaltjes en 

kettinkjes kunnen worden ingezet om gewenst gedrag te bereiken. Nee dat was eenmaal. 

Tegenwoordig moet je komen met tablets, Ipads of solarbankjes en zelfs dan is het resultaat 

twijfelachtig. 

Edoch: Moet kunnen. 

Nee voorzitter we verwachten het plan van aanpak voor de begrotingsbehandeling in het najaar. In 

die discussie moeten we ook de motie van de PvdA betrekken zodat we een samenhangend beleid 

krijgen. 

Dan Wij zijn Soest. 

Zonder dat we als raad hierover gedebatteerd hebben, doelen hebben gesteld en zingeving hebben 

bepaald nu al financiële kaders meegeven, gaat ons te ver. Voor ons is die inhoudelijke discussie 

binnen de raad een eerste vereiste. Nadat die inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden en 

vastgesteld is dat “Wij zijn Soest” een meerwaarde voor de Soester gemeenschap heeft gaan we, als 

het aan Burgerbelangen ligt, eens bezien welke financiële middelen we daarvoor beschikbaar stellen. 

En niet, zoals het college nu voorstelt in de omgekeerde volgorde. 

Moet kunnen, toch? 

Als derde voorzitter lichten wij er het onderzoek parkeerplaatsen Van Weedestraat uit, waarvan het 

college voorstelt aan dat onderzoek 165.000 euro te besteden. 

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zien wij hierin als Burgerbelangen 

een grote uitdaging. De fractie heeft zich er uitgebreid over gebogen en kwam tot de conclusie dat 

wij dat onderzoek wel willen uitvoeren . Niet voor 165.000 maar voor 150.000 euro. Dan snijdt het 

mes aan twee kanten, We besparen als gemeente 15.000 euro enerzijds en wij hebben anderzijds 

een behoorlijk campagnebudget op een vrij eenvoudige manier bijeenvergaard, zonder 1 

parkeerplaats metterdaad te hebben gerealiseerd. 

Aangezien wij de eerste partij vanavond zijn die dit aanbod doet, gaan wij ervan uit dat dit dan 

geregeld is. 

Moet kunnen. 

Tenslotte voorzitter, u heeft het vast gemerkt. Het hoofdprogramma laat vanavond verstek gaan 

wegens gebrek aan inspiratie. 

Moet kunnen.  

Toch? 

Dank u wel. 

 

 Fractie Burgerbelangen Soest-Soesterberg, 

Johan Baks - fractievoorzitter 


