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Regelmatig slaat de schrik hem 
om het hart als hij leest over de 
voorgenomen bezuinigingen van 
vijf ton op de sport, de kortingen 
die verder zullen worden doorge-
voerd in de zorg en de bezuini-
gingen die de cultuursector nog 
te wachten staat. Bert Smit lucht 
zijn hart. ‘Zorg er als gemeente 
voor dat je mensen verbindt, drijf 
ze niet uit elkaar.’
 
De voormalige voorzitter van het 
Cultuur Platform in Soest begint 
het gesprek met het optimistische 
bericht dat hij die ochtend in De 
Volkskrant las. ‘Drie grote steden 
zien af van cultuurbezuinigingen,’ 
kopte die krant, ‘omdat cultuur zo’n 
sterke economische motor is.’ Het 
verbaast hem niet. Hij hoopt van 
harte dat dit een voorbeeld moge 
zijn voor de bestuurders van Soest 
en Soesterberg.
Bert Smit: ‘Sport, zorg, cultuur: het 
zijn de zachte thema’s. Goede voor-
zieningen daarin máken een dorp 
en verhogen de leefbaarheid. Tege-
lijkertijd bestaan er geen rekenmo-
dellen die dat ondersteunen. Voor 
rotondes, wegen en een ondertun-

neling komt men veel vlotter met 
grote bedragen over de brug. Maar 
welke menselijke maat hanteert de 
gemeente in het geval van zorg, 
sport, kunst en cultuur?’
Het is uit verhouding geraakt, vindt 
hij. Als je dan zo nodig wilt bezuini-
gen, wees dan als gemeente kritisch 
op organisaties die je inhuurt. Daar-
in worden de topposities maar al te 
vaak bezet door voormalige politici 
die salarissen ontvangen die ver bo-
ven de Balkenendenorm uitstijgen. 
‘Kijk naar de salarissen, bonussen 
en vertrekpremies die dergelijke in-
stellingen hanteren en maak daarin 
scherpe keuzes.’

Eigen vermogen
Hoe realistisch zijn alle voorgeno-
men bezuinigingen, vraagt hij zich 
af. Jaarlijks heeft de gemeente Soest 
85 miljoen euro te besteden. Ze be-
schikt over een eigen vermogen van 
47 miljoen en vorig jaar werd 1,6 
miljoen overgehouden, afkomstig uit 
verschillende sectoren.
‘Ondertussen worden we allemaal 
bang gemaakt. De sport krijgt te 
horen dat de passe-partoutregeling 
niet langer te betalen is, waardoor 
de contributie voor bepaalde spor-
ten van € 130,- dreigt te worden 
verhoogd tot € 300,- per jaar. De 
kunst- en cultuursector krijgt on-
ophoudelijk te horen dat haar nog 
enorme ingrepen boven het hoofd 
hangen. Maar waarom dan?’ Natuur-
lijk vindt Smit dat het gemeentelij-
ke huishoudboekje moet kloppen, 
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‘Bezuinig Soest niet kapot’
maar: ‘Dat ís op orde. Zorg er liever 
voor dat je de grote groep vrijwil-
ligers in de gemeente ondersteunt.’ 
De gemeente Soest telt 4600 actieve 
vrijwilligers. Deze tien procent van 
alle inwoners steekt regelmatig de 
handen uit de mouwen. Een groot 
deel zet zich in voor de sport en de 
zorg en 600 van hen zijn actief in de 
kunst en cultuur. ‘Juist de komende 
jaren zal de gemeente vaker moeten 
terugvallen op vrijwilligers. Maar 
hoe houd je hen gemotiveerd voor 
vrijwilligerswerk als je dat steeds 
lastiger maakt door subsidies in te 
trekken?’ 

Faciliteer vrijwilligers
Smit haalt de nota aan van de B&A-
groep over het vrijwilligersbeleid 
van de gemeente Soest over 2012-
2015. Enkele aanbevelingen daar-
in: Ondersteun de Beursvloer, die 
is belangrijk; Organiseer een jaar-

lijkse vrijwilligersdag; Dring het 
vrijwilligerstekort in de sport te-
rug; Zorg voor actieve promotie 
met betrekking tot nieuwe vrijwil-
ligers. Tot zijn onthutsing speelt 
deze nota geen rol meer en trok de 
gemeente haar steun aan de suc-
cesvolle Beursvloer het afgelopen 
jaar zelfs in. ‘De gemeente doet 
het tegenovergestelde van wat no-
dig is. De komende jaren zijn er 
meer vrijwilligers nodig. Faciliteer 
hen. Zorg juist nu voor een goed 
vrijwilligersbeleid. Organiseer een 
jaarlijkse participatiedag. Herstel 
de Beursvloer. Handhaaf de passe- 
partoutregeling in de sport. Doe er 
geld bíj.’ 

Groter bewustzijn 
Hij drukt de wethouders en gemeen-
teraad op het hart: afbreken van de 
zachte sector kan, maar je bouwt 
het niet meer op. ‘Wat wordt aan-

‘Neem het
welbevinden

van de burger in
afwegingen mee, dan

kun je niet om
sport, zorg en
cultuur heen’

 z Bert Smit: ‘Zorg ervoor als gemeente 
dat je mensen verbindt. Drijf ze niet 
uit elkaar.’

geduid met ‘zachte sector’ - sport,  
zorg en cultuur - is de smeerolie in 
onze gemeente. Mensen ontmoeten 
er elkaar en er komen nieuwe ini-
tiatieven uit voort. Mede daardoor 
is het fijn wonen hier. Een groter be-
wustzijn bij politici over de waarde 
van sport, zorg en cultuur is hard 
nodig.’ 
De wethouder van cultuur bindt 
hij op het hart nog eens goed na te 
denken over het snijden in subsi-
dies aan culturele organisaties die 
op vrijwilligers draaien. Van het to-
tale cultuurbudget van 2.2 miljoen 
euro gaat er slechts € 200.000,- naar 
deze organisaties. ‘Een relatief be-
scheiden bedrag voor de waardevol-
le bijdrage die zij leveren.’
Zijn pleidooi: ‘Probeer de mate van 
welbevinden van burgers mee te ne-
men in de afweging van gemeente-
lijke besparingen. Dan kun je niet 
om sport, zorg en cultuur heen.’

Nieuw college moet direct diep snijden 

‘Efficiënter werken, meer samenwerken’
(Vervolg van voorpagina)
Efficiënter werken en meer sa-
menwerken. Dat is de bood-
schap die wethouder Peter van 
der Torre (VVD) meegeeft aan 
organisaties in de cultuur- en 
welzijnsector.

‘Ook zij zijn, na de sport, nu aan de 
beurt. Ik heb met veel organisaties 
gesproken en ze voelen het aan. Er 
moet een veer gelaten worden. Dat 
is best wel schrikken, want het gaat 
om relatief forse bedragen.’
De bezuinigingen moeten de betrok-
ken organisaties zelf invullen, maar 
de gemeente zal met hen in overleg 
blijven, en in een aantal gevallen 
prestatie-afspraken maken.
Van der Torre wil er eigenlijk verder 
nog niets over kwijt, maar ventileert 
in algemene zin een trend en een 
idee. ‘Je ziet dat de bibliotheek-func-
tie terugloopt. Daarnaast zijn veel 
clubjes. Werk samen met elkaar. 
Organiseer niet zes keer hetzelfde, 
maar doe twee keer iets groters.’

Muziekschool
Voor de Muziekschool valt er niet 
veel in te vullen. Nadat haar subsi-
die twee jaar terug al voor 1,5 ton 
werd gekort, blijft er van het huidi-
ge restant van 3,1 ton over drie jaar 
niets over. Volgens Van der Torre 
betekent dat niet dat muziekonder-
wijs alleen maar voor de elite haal-

De wethouders van het Soes-
ter college, op deze foto zon-
der burgemeester Rob Metz, 
moeten als een van hun eerste 
taken structureel twee miljoen 
euro zien te bezuinigen. Hun 
voorstellen staan in de Kader-
nota, waarover de gemeente-
raad op 26 juni praat en op 10 
juli een besluit zal nemen. Van 
links naar rechts Yvonne Kem-
merling (D66), Peter van der 
Torre (VVD), Janne Pijnenborg 
(Soest2002) en Jannelies van 
Berkel (CDA).
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baar blijft. Hij stelt dat de kosten 
voor particulier onderwijs niet veel 
verschillen van die op de school. Bo-
vendien, zegt hij, is er de mogelijk-
heid om muziekonderwijs anders te 
organiseren. De Muziekschool zou 
kunnen samenwerken met Idea, en 
scholen er bij betrekken.
Idea zelf moet ook inleveren (bijna 
tien procent van 1,6 miljoen). Ba-
lans, de SWOS en Welzin leveren 
samen 1,5 ton in.
Tegenover de bezuinigingen op 

Inspreken
op 26 juni

De gemeenteraad discussieert 
op donderdag 26 juni voor het 
eerst over de Kadernota, met 
daarin o.m. alle bezuinigings-
voorstellen. Die bijeenkomst 
begint om 19:30 uur in de 
raadzaal van het gemeenthuis. 
Gezien de aard van de bezui-
nigingen is het denkbaar dat  
organisaties en/of inwoners wil-
len inspreken. Zij kunnen zich 
aanmelden bij raadsgriffier Rien 
van Vliet, r.vanvliet@soest.nl
Op donderdag 10 juli volgt de 
besluitvorming over de Kader-
nota. De gemeenteraad verga-
dert dan vanaf 19:30 uur, in de 
raadzaal.

deze vier organisaties staan com-
pensatieregelingen die oplopen tot 
totaal 110.000 euro per jaar. Onder 
de streep blijft er dan voor de ge-
meente een structurele bezuiniging 
van 500.000 euro over.

Peuterspeelwerk
Bink gaat zijn monopolie op het 
peuterspeelwerk in Soest verliezen. 
Ouders zullen vanaf 2017 meer, zo 
niet het volle pond moeten bijdra-
gen aan deze vorm van vroegtijdige 

educatie. Wethouder Jannelies van 
Berkel beweert dat is gebleken dat 
de meeste ouders dat ook wel kun-
nen. Van het budget van ruim vier 
ton blijft slechts 80.000 euro over. 
Dat is voor de mensen die het echt 
niet zelf kunnen betalen. Vanaf 2017 
kunnen in Soest en Soesterberg ook 
andere organisaties dan Bink peuter-
speelwerk aanbieden, en eventueel 
in aanmerking komen voor (rijks)
subsidie.
Van Berkel wordt ook verantwoor-

delijk voor een extra bezuiniging 
van 300.000 euro op het groen-
onderhoud. Minder maaien en 
snoeien, minder ander onderhoud, 
het kan niet anders, voorziet Van 
Berkel, dan dat de bevolking daar 
iets van zal gaan merken.
De laatste circulaire van het rijk 
over de bijdragen aan de gemeen-
ten is binnen, maar nog niet door-
berekend in de Kadernota. Volgens 
wethouder Yvonne Kemmerling lijkt 
het iets gunstiger uit te vallen.

WIJ VOORSPELLEN U:
OP ÁLLE VASTE PLANTEN

Ja lekker makkelijk zult u zeggen, jullie hebben het zelf bedacht. Maar 
... we durven best nog meer te voorspellen, want de omstandigheden 
(warme natte grond, zonnig, plus de superkwaliteit van onze planten) 

zorgen er voor, dat de planten snel aanslaan  
en binnen de kortste keren mooi staan te zijn in uw tuin.

Vierkante potmaat: 9 x 9 cm en 11 x 11 cm

Wij voorspellen tevens dat kiezen wellicht uw grootste 
probleem wordt, want we hebben zomaar 1.200 soorten op 

ons terrein staan.
Geldig tot en met dinsdag 24 juni

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Voor alle andere voorspellingen verwijzen wij u naar 

het weerbericht en andere erkende paragnosten.


