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Zin en onzin van de Biomassacentrale
Door Jos v.d. Horst.

“De  biomassacentrale  wordt  met  open  armen  in 
Smallingerland ontvangen” roept burgemeester Bert Middel 
in de Telegraaf van 4 maart j.l. Naar aanleiding van vragen in 
de gemeenteraad van 9 mei werd middels de woorden van 
wethouder  Rozema  duidelijk  dat  de  grond  er  al  voor 
gereserveerd is en het wachten is op een milieuvergunning 
van de provincie. 

Weten onze bestuurders eigenlijk wel waar over ze praten? 
Groene stroom? Jazeker maar daar moet de centrale dan wel 
zelf op draaien! De centrale draait namelijk op dierenmest en 
organisch afval van de supermarkten. In Friesland zijn echter 
de bulkhoeveelheden van deze troep niet te vinden zodat de 
rotzooi uit de Randstad en wellicht Brabant waar dit wel te 
vinden is aan gevoerd moet worden. Dus zal het vervoer van 
deze stinkende massa’s het milieu meer belasten dan dat de 
centrale voor het milieu opbrengt. 

Een ander punt is : wat brengt die centrale nu eigenlijk op? 
Op  de  website  van  de  SP  Nederweert  staan  enkele 
interessante  cijfers.  Daar  loopt  men  te  hoop  tegen  de  te 
bouwen biomassacentrale, zij schrijven het volgende.
Energie: In de te bouwen biomassacentrale moeten volgens 
plan jaarlijks  75.000 ton voedselafval  en 60.000 ton mest 
vergist worden. Het gas dat hierbij vrijkomt wordt verbrand 
in  gasmotoren  waarmee  elektriciteit  wordt  opgewekt.  Dat 
levert  aan energie 5.2 megawatt per jaar op. 3.6 Megawatt 
wordt door het bedrijf zelf verbruikt en 1.6 megawatt wordt 
aan  een  elektriciteitsbedrijf  verkocht  (1.6  megawatt  is  de 
opbrengst van een windmolen). Dus de vraag wat is hier zo 
interessant aan is niet meer dan terecht. 

Wat  veel  verontrustender  is  dat  er  bij  de  verbranding 
schadelijke  stoffen  vrijkomen  zoals  dioxine  en 
arseenverbindingen. Ook komt er kunstmest vrij maar omdat 
dit  afkomstig  is  uit  diermest  mag  het  in  ons  land  niet 
gebruikt  worden.  Ook  dit  zal  dan  weer  vervoerd  moeten 
worden (milieu!) naar bijvoorbeeld Portugal. 

Als laatste zou ik nog aan willen halen . Voor de centrale in 
Nederweert zou 75.000.000 kg voedselafval  nodig zijn . Dit 
zou dan bij Albert Hein vandaan moeten komen. Navraag in 
Zaandam leert dat als het bedrijf 75.000.000 kg voedsel weg 
zou moeten gooien zij allereerst de gehele afdeling inkoop op 
straat  zou  zetten.  Nu  werk  ik  zelf  ook  voor  een 
supermarktketen en ik hou mij voornamelijk bezig met het 
terugdringen van derving.  Door slimmer te bestellen wordt 
er  in  onze  winkels  steeds  minder  voedsel  weggegooid.  Ik 
neem aan dat in deze voor supermarkten moeilijk tijden de 
andere winkels zich ook op deze problematiek storten want 
daar valt geld mee te verdienen. Dus zijn we weer terug bij de 
kop van dit stuk en kan het eerste gedeelte  “zin” er vanaf.
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Mensenwerk
Door Petra Kramer

Dinsdag 25 april  heeft de Raad vergaderd over het nieuwe 
collegeprogramma  Mensenwerk.  In  de  inleiding  daarvan 
staat iets opvallends.

"Dit  collegeprogramma zegt  dat  we ergens voor staan: een 
gemeente waarin niemand zich aan de kant gesteld hoeft te 
voelen. Waarin we luisteren, maar ook hardop zeggen wat we 
denken.  Waarin  we  niemand  willen  uitsluiten.  Waarin  we 
onze eigen koers  varen,  maar  dat  niet  doen ten koste  van 
alles.  Een  gemeente  waarin  we  vooruit  willen,  waarin  er 
ruimte is voor iedereen, waarin het kortom goed toeven is!"

Zouden we het college aan die uitspraken mogen houden? Ik 
ben bang van niet.  Luisteren zou namelijk iets nieuws zijn, 
als de gemeente luisterde dan werd de vaart niet gegraven en 
dan kreeg de Folgeren ook geen megaschool. Als er ruimte 
voor  iedereen  was,  dan  hoefde  de  SCS  niet  te  gaan 
demonstreren  in  de  hoop  een  nieuw  veldje.  Dan  had  de 
Pluskrant ook een plaats in Breeduit kunnen krijgen. En dan 
was  er  vast  ook  wel  ergens  een  geschikte  hal  voor  de 
korfbalclub te vinden.

Wat verder opvalt is dat in 6 pagina's tekst het woord ambitie 
(of een afgeleid woord daarvan) maar liefst 7 keer valt. We 
hebben dus te maken met een ambitieus college en een nog 
veel  ambitieuzer  programma  dat  heel  gevat  Mensenwerk 
heet.   Helaas  staat  er  geen  enkele  concrete,  ambitieuze 
belofte  in.  Daar  maak  ik  uit  op  dat  het  college  vooral  de 
ambitie heeft om nergens op afgerekend te kunnen worden. 

Eén  van  de  belangrijkste  zaken  waarmee  de  Raad zich  de 
aankomende  4  jaar  mee  bezig  moet  houden,  de  Wet 
Maatschappelijke  Ondersteuning  (WMO),  wordt  slechts 
zijdelings in 2 zinnetjes genoemd. De invoer van de WMO 
moet leiden tot een dienstenniveau van hoge kwaliteit staat 
er geschreven. Nergens staat wat een hoge kwaliteit is. Is dat 
beter of slechter dan nu? Betekent dat dat het college koste 
wat  kost  een  vermindering  van  het  huidige  niveau  van 
voorzieningen zal  voorkomen? U mag het  zeggen want  het 
college hult zich in vaagheid en verstopt zich door te zeggen 
dat ze ergens voor staat. Waar precies voor weet niemand.
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Bijeenkomst Tytsjerksteradiel na de 
zomervakantie
Door Roel Akkerman

Een poosje geleden hebben we aangekondigd, dat we in dit 
voorjaar een bijeenkomst wilden organiseren voor de SP ´ers 
in Tytsjerksteradiel.  Door verschillende omstandigheden is 
dat nog niet gelukt. Het zou op zijn vroegst eind mei of begin 
juni  kunnen.  Maar  tegen  die  tijd  zijn  er  al  mensen  op 
vakantie,  zijn  de  buitenactiviteiten  hopelijk  weer 
losgebarsten  en  is  er  vaak  minder  belangstelling  voor 
vergaderingen.  Daarom  hebben  we  besloten  om  de 
initiatieven  voor  Tytsjerksteradiel  over  de  zomervakantie 
heen  te  tillen.  Hopelijk  kunnen  we  dan  samen  met  u 
activiteiten  opstarten  waardoor  de  SP  ook  in 
Tytsjerksteradiel op de politieke kaart wordt gezet. U hoort 
nog van ons!

Sudoku

De regels van Sudoku zijn erg simpel. Vul de cijfers 1 t/m 9 in 
in de lege plekken. Iedere rij  moet ieder cijfer 1x bevatten, 
iedere kolom ook, net zoals ieder vierkant van 3 bij 3 hokjes. 
Succes!

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel even rekening met de deadline. Kopij moet voor  10 juni 
aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.

De WMO, een korte uitleg
Door Jos van der Horst

De in de titel genoemde afkorting betekent zoals velen van u 
reeds weten ,Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet 
gaat op 1 januari 2007 in en komt er in het kort op neer dat 
de  verantwoordelijkheid  voor  de  maatschappelijke 
ondersteuning van het rijk overgaat naar de gemeente. Het 
uitgangspunt van de WMO is dat iedereen in eerste instantie 
verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn familie. Verder is het 
zo dat er een sociale samenhang ontstaat zodat mensen ook 
een  beroep  op  elkaar  kunnen  doen  voor  hulp  en 
ondersteuning. De WMO moet dus ondersteuning bieden aan 
mensen die dat zelf niet kunnen regelen. Te denken valt dan 
aan: huishoudelijke verzorging, rolstoelen, huisaanpassingen, 
maar ook om collectieve voorzieningen zoals maaltijdservice. 
De gemeenten kunnen hier keuzes in maken.

De  WMO  verplicht  gemeenten  door  middel  van  de 
'compensatieplicht' om ouderen en gehandicapte burgers te 
compenseren voor hun beperking. Het resultaat moet zijn dat 
de problemen van ouderen en gehandicapte burgers worden 
opgelost:  mensen  moeten  mee  kunnen  doen  en  zichzelf 
kunnen  redden.  Daarmee  is  de  grootste  angst  van  de 
belangenorganisaties, het verdwijnen van het recht op zorg, 
weggenomen. 

De  afweging  of  iemand  recht  heeft  op  een  individuele 
voorziening gaat voortaan volgens een vaste systematiek, het 
ICF  (International  Classification  of  Functioning  Disability 
and Health). 

De WMO voorziet  in een Persoonsgebonden Budget (PGB) 
voor alle  voorzieningen.  De WMO verplicht gemeenten om 
een besluit te motiveren. Dat wil zeggen de gemeente moet 
systematisch aangeven of en hoe de problemen van de burger 
zijn opgelost. De gemeente moet aangeven of de burger met 
de  oplossing  zelfredzaam kan zijn  en kan participeren.  Bij 
verschil van mening is mediation of bemiddeling mogelijk. In 
het uiterste geval kan men naar de Centrale Raad van Beroep 
stappen.

Cliënten krijgen een niet-vrijblijvende, sterke invloed op het 
gemeentelijke  beleid.  Mantelzorgers  en vrijwilligers  krijgen 
een  stevige  positie  binnen  de  WMO.  De  oormerking  van 
gelden,  de  zogenaamde  doeluitkering,  is  niet  in  de  wet 
opgenomen. Gemeenten zijn wel verplicht inzicht te geven in 
de  besteding  van  hun  uitgaven.  Daaraan  is  een 
bonus/malusregeling  gekoppeld.  Gemeenten  die  te  weinig 
uitgeven worden gekort, gemeenten die tekort komen krijgen 
er geld bij. De problemen met de eigen bijdrage zijn nog niet 
opgelost.  De kamer zal  daar  in de  toekomst  opnieuw naar 
kijken.

Het gewijzigde wetsvoorstel wordt binnenkort door de Eerste 
Kamer behandeld 


