Van: Ron & Patricia <p.spiekermanvw@ziggo.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 08:01
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: fractie@samenstichtsevecht.nlm
Onderwerp: Inspreektekst tbv Spoeddebat 15-09-2021
Beste Griffie,
Hierbij mijn inspreektest voor het Spoeddebat van a.s. woensdag 15 september 2021.
Kunt u mijn inbreng als inspreektekst toevoegen aan de Agenda.
Helaas kan ik fysiek niet aanwezig zijn maar het zou fijn zijn als mijn inbreng toch voorgelezen kan
worden tijdens dit Spoeddebat.

Geachte burgemeester en wethouders, dames en heren,
Helaas kan ik fysiek niet aanwezig zijn maar ik ben blij dat mijn inbreng voorgelezen wordt tijdens dit
Spoeddebat.
Ik maak me zorgen want de afgelopen jaren waren al hele bewogen jaren voor de gemeente Stichtse
Vecht.
Er is heel veel gebeurd en er staat nog heel veel op het spel.
Hopelijk lukt het de gemeenteraad om hier uit te komen.
Het lijkt me niet een makkelijke taak maar naar mij en de andere inwoners toe zijn jullie dat verplicht.
De onrust welke binnen de gemeentelijke organisatie al een tijdje aanwezig is, is vorige week tot een
hoogtepunt gekomen met het vertrek van wethouder Klomps.
Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben waardoor programma’s en projecten tot stilstand komen, wat niet
goed is voor ons en zijn de financiële consequenties mogelijk heel groot.
Corona heeft ook voor onrust gezorgd en de werkdruk van de gemeente is hierdoor enorm
toegenomen waardoor het goed functioneren niet meer goed mogelijk was.
De huidige beloftes/afspraken die gemaakt zijn, werden al niet uitgevoerd in de huidige setting en ik
ben bang dat dat straks al helemaal niet meer mogelijk is in de nieuwe.
De continuïteit is soms ver te zoeken en geeft een onaangenaam gevoel als er niemand beschikbaar
is.
Ik maak me zorgen hierover welke gevolgen het zal hebben voor mij en de inwoners van de
gemeente.
Ik als inwoner van de gemeente Stichtse Vecht heb het recht te horen en/of te lezen wat de plannen
zijn voor de toekomst.
Ik ben benieuwd hoe de diverse politieke partijen hierover denken en hoe ze dit gaan
aanpakken/oplossen.
Hoe is het toch mogelijk dat wij als inwoners in deze toestand/ellende zitten.
Ook wil ik nog even meegeven dat ik in bovengenoemde niet alleen sta maar ook al heel wat jaren
hoor van veel andere bewoners in de nabije omgeving.
Durf ons te bevragen, wat er nodig is om tot een goed gesprek te komen, verwacht u van ons
bewoners nog meer geld, verwacht u ons om meer zelf doen en hoe moet dat als we ook economisch
onze uren moet draaien, als we ook moeten mantelzorgen, als we ook er moeten zijn voor onze
samenleving, moeten we dan minder werken? Moeten we meer uren in een dag aanvragen?
Ik als bewoner heb 24 uur in een dag
U vraagt van mij:
Participatie
Als belastingbetaler
Als mantelzorger
Als arbeider
Als buurtbewoner
Als groenvoorziener enz
Wat wilt u van mij en wat wil ik van u
U praat over krapte in de arbeidsmarkt...okay dan kom ik bij u solliciteren

U vraagt om saam redzaamheid, okay dan werk ik minder en help
U vraagt om extra inkomsten, maar waar betaal ik die van?
U vraagt, maar wat vragen wij?
Waar zit de balans in wat u vraagt en wat wij te bieden hebben
En ook verdien ik een aantal uren slaap en tijd met mijn gezin
Moeten we slikken of stikken?
Ik ben heel benieuwd welke concrete afspraken er gemaakt zullen worden en op welk termijn dit
opgepakt zal worden.
Ik doe een appel op onze volksvertegenwoordiging. U bent tenslotte de baas over de gemeente.
Ik wens de burgemeester en wethouders heel veel succes met het oplossen van deze precaire
situatie.
Patricia Spiekerman van Weezelenburg

