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LEDENVERGADERING   

2 NOV. 2015 
 
Na vele jaren was er – hiep hiep hoera! 
- weer eens een SP-ledenvergadering 

in onze gemeente. In ’t Tweespan was 
op 2 november een zaaltje gevuld met 

ongeveer 20 personen, waarvan 

sommigen gekleed in echt SP-tenue. 
De vergadering werd geopend door de 

voorzitter van de Werkgroep die 
gewerkt heeft om onze partij hier weer 

overeind te krijgen, Jack van Limpt. 
 

1. De recente voorgeschiedenis. 

Allereerst gaf Jack een toelichting over 
hoe het de SP in Veldhoven het 

afgelopen jaar is vergaan. Hij zei 
ongeveer dit: “We hebben flink 
gewerkt. Bij de verkiezingen rondom 
de provinciale staten hebben we een 
geslaagde campagne gevoerd. De 
landelijke acties waar we aan 
meegedaan hebben - “Red de zorg” en 
“De vuile was” - waren ook in 
Veldhoven een succes. Daarna is nog 
actie gevoerd rondom de 
bezuinigingen bij Zuidzorg. De 
thuiszorgmedewerkers werden in de 
kou gezet, iets wat wij niet wilden 
laten gebeuren. Verder hebben we, 
met een beroep op de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB), de 
gemeente aangesproken over de 
gevolgen van de zogeheten 
‘Fraudewet’ binnen onze gemeente.” 
(Verderop in de nieuwsbrief meer over 

deze Fraudewet.) 
Hierna bedankte hij Joost van Mill voor 

zijn activiteiten in de Werkgroep. Joost 
is nu bestuurslid van de SP in 

Eindhoven, maar mede dankzij hem 
heeft onze Werkgroep in oktober van 

de partijleiding de status gekregen van 

‘afdeling in oprichting’ (afd. i.o.) 

  
2. Verkiezing van een nieuw 

afdelingsbestuur. Doordat we nu 
een afdeling i.o. zijn geworden, moest 

er een afdelingsbestuur gekozen 
worden, waarbij alleen voor de 

functies van voorzitter en secretaris 
gestemd hoefde te worden. De 

Werkgroep droeg Robert Tros voor als 

voorzitter en Frans van Meer als 
afdelingssecretaris. Beiden kregen de 

gelegenheid zich aan de vergadering 
even te presenteren. Daar maakten zij 

dankbaar gebruik van, al betekende 
‘even’ voor Frans van Meer wat meer 

(What’s in a name!) dan voor Robert. 

Aangezien er geen tegenkandidaten 
waren, kon er gestemd worden. 

Robert Tros, kandidaat-voorzitter 
kreeg 18 stemmen, Frans van Meer 

evenveel; beiden dus een ruime 

meerderheid. Zonder stemming werd 
Mireille Susetyo tot penningmeester, 

Arie Eliëns tot actiecoördinator, en Aart 
van Zutphen (met medewerking van  

Gerard Schoenmakers) tot webmaster 
benoemd. Hierna gaf Jack van Limpt 

de voorzittershamer in handen van 

Robert Tros. 

 
3. De agenda voor SP-Veldhoven 

De nieuwe voorzitter, Robert Tros, 
beloonde allereerst Jack voor de door 

hem in de voorgaande periode 

bewezen diensten en kaartte daarna 
de vraag aan, voor welke zaken de SP 

zich in Veldhoven hard moet maken. 
Een belangrijk punt noemde hij het 

milieu. Hierover valt in onze gemeente  

tot nog toe weinig te horen, maar in 
het vorige regio-overleg van de SP 

werd dit juist meermalen ter sprake 
gebracht.  

De voorzitter ging vervolgens in op het 
actieprogramma, dat tijdens het 

volgende partijcongres (28 november) 

besproken en voor de komende jaren 
vastgesteld zal worden. Hij gaf aan dat 

hij veel belang hecht aan de inbreng 
van de leden. Daarop kwamen reacties 

uit de zaal.  

Iemand gaf aan dat hij veel last 
ondervindt van de luchtvervuiling door 
Eindhoven Airport. Hij vindt geregeld 

roetdeeltjes op en bij zijn woning. 
Daarna kwamen er tips om als partij 

veel contact te zoeken met de mensen 
in onze gemeente. Sommige 

aanwezigen boden ook aan, om door 

huisbezoeken bij SP-leden voor het 
bestuur de post- en mailadressen – 
waarvan er vele verouderd zijn - te 

updaten.  
Het bestuur kondigde aan, over 

verschillende onderwerpen 
thema-avonden te willen gaan 

houden, maar die vergen nog wel veel 

voorbereiding.  
De voorzitter benadrukte ook dat het 
werven van leden, vooral ook actieve 
leden, voor ons een belangrijke 

prioriteit is. Frans van Meer, de nieuwe 

secretaris, wees er in dit verband op 
dat de werkgroep die het bestuur 

ondersteunt nog te klein is; iedereen 
die mee wil werken is dus zeer 

welkom. Er zit op sommige 
onderwerpen nog te weinig kennis in 

de werkgroep.  

 
4. De vluchtelingenproblematiek. 
Er is door de gemeente Veldhoven een 

werkgroep van ambtenaren opgericht 
die advies moet uitbrengen over de 

vraag hoe en waar – volgend jaar 

misschien – vluchtelingen in 
Veldhoven opgevangen kunnen 

worden. Waarschijnlijk zal die vraag 
namelijk op de gemeente afkomen. 

Volgens de voorzitter steken de 

ambtenaren steken er tot nu toe geen 
tijd in en de Veldhovense politici lijken 

volkomen ongeïnteresseerd.  
Vanuit de zaal werd voorgesteld om de 

burgemeester te vragen wat hij gaat 
doen als hij gebeld wordt met het 

bericht dat er ook hier vluchtelingen 

ondergebracht moeten worden. Er 

staan in Veldhoven diverse misschien 
bruikbare gebouwen leeg, en ook heel 

wat woningen; waarom spreken we de 
burgemeester daar niet op aan?  
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5. Bekendheid van de SP  
Hierna werd er door verschillende 

mensen op gewezen dat we in 
Veldhoven ook weer duidelijk ons 

gezicht moeten laten zien en onze 

stem laten horen. Dat kan door 
publicaties over actuele zaken in het 

ED en het Veldhovens Weekblad, maar 
ook via Omroep Veldhoven.  

Tenslotte gaf iemand aan dat we over 
allerlei kwesties ook vragen kunnen 

stellen aan de gemeente met een 

beroep op de WOB (Wet Openbaarheid 
van Bestuur) en dat we het antwoord 

zo nodig vervolgens ook via de media 
onder de aandacht van het publiek 

kunnen brengen.  
 
6. Afronding 
Tegen het eind van de vergadering 

vroeg de voorzitter aan de leden – en 
die vraag wordt op dit moment ook 
aan u als lezer gesteld - of men thuis, 
met het oog op het komende 

partijcongres (28 november) enkele 

belangrijke congresstukken, met name 
de “resolutie” en “ons lied” nog zou 

willen doornemen en er misschien 
commentaar zou willen leveren. Deze 

stukken zijn, net als heel veel andere 

belangrijke artikelen, te vinden op de 
ledensite van de SP: www.spnet.nl 

(zeker bezoeken!) Tijdens het congres 
zal er namelijk over heel veel 

onderwerpen gestemd worden en dan 
wordt er ook van een beginnende 

afdeling als de onze over alle 

onderwerpen al een standpunt 
verwacht.   

Om dit commentaar nog tijdig te 
kunnen verwerken ontvangt hij het 

graag vóór 12 november per mail 

(roberttros@tomaatnet.nl). 
Tijdens het partijcongres zal er ook 

gestemd worden over wie Jan 
Marijnissen moet opvolgen als 

partijvoorzitter. Er zijn twee 

kandidaten: FNV-man Ron Meyer, die 
de voorkeur heeft van het 

partijbestuur, en Tweede Kamerlid  
Sharon Gesthuizen. Daarom werden 

tijdens de ledenvergadering hierover 
de meningen gepeild. De uitslag 

daarvan was als volgt: in Veldhoven 

bleek een meerderheid, namelijk 14 
van de 18 aanwezigen, voor Sharon 

Gesthuizen. De twee mensen die 
tijdens het congres onze afdeling 

zullen vertegenwoordigen - waaronder 

in ieder geval Robert Tros -, zullen dus 
op haar hun stem uitbrengen. 
Hierna bedankte de voorzitter alle 
aanwezigen voor hun komst en hun 

inbreng en nodigde hen uit voor ‘even 

napraten bij een laatste drankje voor 
rekening van de SP.’ 
 

DE FRAUDEWET IN VELDHOVEN 
Sinds enige tijd is de zogeheten 

Fraudewet van kracht. Deze wet is 
bedoeld om fraude in de sociale 

zekerheid te bestrijden en raakt 

voornamelijk uitkeringsgerechtigden. 
Er is op deze wet een lawine aan kritiek 

gekomen. Onder andere van de 
Nationale ombudsman. Die 

deed onderzoek naar de uitvoering 
van de Fraudewet door gemeenten, de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 

het UWV. 
Deze uitvoeringsinstanties moeten 

volgens de wet mensen beboeten die 
te veel geld hebben ontvangen, omdat 

zij zich niet aan de regels hielden. Maar 

die instanties keken daarbij, zo bleek 
uit het onderzoek, nauwelijks naar de 

oorzaak van de fouten. Er werden aan 
ontvangers van uitkeringen hoge 

boetes opgelegd, maar … bij zo'n 70 

procent van de ‘fraudeurs’ was geen 
sprake geweest van kwade opzet, 

maar bijvoorbeeld van een vergissing. 
Toch werden die mensen beboet alsof 

zij opzettelijk gefraudeerd hadden. De 
boetes kwamen bovendien boven op 

het teveel ontvangen bedrag dat terug 

betaald moest worden.  
In het onderzoek, getiteld ‘Geen 
fraudeur, toch boete’ stonden tal van 
voorbeelden van mensen die de 

opgelegde boetes onbegrijpelijk 

vonden en er vaak diep door in de 
problemen raakten.  

De Fraudewet werd door het kabinet 
ingevoerd omdat er vanuit de 

samenleving hard geroepen was ‘om 
uitkeringsfraude hard aan te pakken’. 
Maar volgens de ombudsman werd dat 

doel dus helemaal niet bereikt. En let 
op, vooral onschuldigen werden hard 

gestraft.  
Intussen heeft minister Asscher 

verbeteringen in de wet beloofd. En in 

Veldhoven heeft onze nieuwe 
voorzitter over de boetes al tweemaal  

bij de gemeente aan de bel getrokken. 
Hierna vind je een uittreksel uit zijn 

tweede brief (dd. 22 oktober) aan 
B&W, een brief overigens die nog 

steeds niet beantwoord is. 
 

Geacht college,  
In uw antwoord stelt u dat u strikt de 
aanbevelingen volgt en geen enkele 
inspanning wilt doen om te 
achterhalen of heroverweging van de 
(hoogte van de) opgelegde boetes aan 
de orde zou kunnen zijn. In gewoon 
Nederlands is dit onwil. Met het 
letterlijk aanhalen van de tekst van 
Asscher geeft u aan geen eigen 
argumentatie te willen geven voor uw 
beslissing. Hiermee gaat u voorbij aan 
de strekking van het rapport van de 
ombudsman en overigens ook aan de 
door Asscher voorgestelde wijzingen. 
Ook de duiding van de beslisruimte 
van B&W laat u volkomen buiten 
beschouwing. Uw veronderstelling dat 
cliënten gebruik hadden kunnen 
maken van hun recht van bezwaar, 
pleit u niet vrij van een eigen 
onderzoek. Immers voor de cliënten 
waarover het hier gaat zou zo’n 
procedure wel eens helemaal niet zo 
helder, vanzelfsprekend en 
toegankelijk kunnen zijn als dat voor 
u/de jurist is. Dit uitdrukkelijk gebrek 
aan aandacht voor de onderliggende 
problematiek brengt ons ertoe u een 
aantal vragen te stellen. Hierop 
verwachten wij binnen de daarvoor 
geldende termijnen schriftelijk uw 

antwoord.  
Namens SP-afdeling Veldhoven, 
Robert Tros 
 
Enkele van de gestelde vragen zijn: 

1. In hoeveel gevallen is over de 
periode 1 januari 2013 tot en met 24 

november 2014 een boete opgelegd?  
9. In hoeveel gevallen is bezwaar 

gemaakt tegen de opgelegde boete? 
10. Hoeveel bezwaren zijn binnen de 

termijn afgehandeld en met welk 

resultaat?  
14. Is het u bekend of er door het 

opleggen van een boete cliënten in 
problemen zijn gekomen? 

Dit verhaal wordt dus vervolgd! 
 
Voor vragen over de Tribune en voor 
bezorgklachten: bel of schrijf John van 
Kaathoven, tel. 040-2550506 of 
06-20511575. 
E-mail: j.kaathoven8@upcmail.nl

http://www.spnet.nl/
mailto:roberttros@tomaatnet.nl
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/bijlage/Rapport%202014-159%20Geen%20fraudeur%2C%20toch%20boete_3.pdf
http://nos.nl/artikel/2007105-niet-fout-maar-wel-een-boete-door-fraudewet.html
http://nos.nl/artikel/2007105-niet-fout-maar-wel-een-boete-door-fraudewet.html
mailto:j.kaathoven8@upcmail.nl
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