
Intern Bulletin, nummer 1, 1 februari 2022
Dit is het eerste intern bulletin van Socialisten Utrecht. Het is de bedoeling dat in elk geval voorafgaand
aan elke ledenvergadering van Socialisten Utrecht minimaal één intern bulletin uitkomt met daarin
voorstellen die op de ledenvergadering ter besluitvorming voorliggen. Alle leden kunnen voorstellen
indienen voor het intern bulletin. Dit intern bulletin komt uit ter voorbereiding van de ledenvergadering
van 5 februari 2022. Er zijn drie soorten voorstellen: Inhoudelijke wijzigingsvoorstellen op het
concept-verkiezingsprogramma, tekstuele wijzigingsvoorstellen op het concept-verkiezingsprogramma,
en een contributievoorstel.
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Inhoudelijke wijzigingsvoorstellen concept-verkiezingsprogramma

wijzigingsvoorstel 0.1
voor pagina 3

Toevoegen:
Inleiding
Socialisten Utrecht wilt toewerken naar een
klasseloze maatschappij, waar het huidige
economische en politieke systeem wordt
vervangen met een systeem dat werkt voor
iedereen. Een maatschappij waar geen
onderdrukking of winstbejag meer zal
overheersen.
Om dit doel te bereiken moeten we onze krachten
bundelen. Als we enkel als losse individuen
Utrecht willen transformeren zijn we kansloos.
Daarom verenigen wij ons als socialisten. Dat
doen we via onze lokale organisatie Socialisten
Utrecht.
Politiek gezien zijn wij echte socialisten. Wij zijn
voor armoedebestrijding. Wij zijn voor
grootschalige investeringen in sociale huur. Wij zijn
voor het aanpakken van de fossiele industrie en
een snelle, rechtvaardige klimaattransitie. Wij zijn
voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht diens
economische achtergrond. Wij zijn tegen het
huidige mensonterende vluchtelingenbeleid. Wij
zijn tegen racistische politietactieken. Wij zijn
tegen bouwprojecten die enkel de rijkste
Utrechters dienen. Wij zijn daarom tegen
gemeentelijke projecten zoals de sloop van
betaalbare woningen op de Croeselaan, de
belachelijke dure bouw op de
Merwederkanaalzone.
Wij doen dit alles zonder ons einddoel uit het oog
te verliezen. Wij willen de positie van werkende
Utrechters verbeteren. Beleidsvoering die dit
streven ondermijnd kan van ons altijd oppositie
verwachten. Socialisten Utrecht is daarmee een
partij van principes. In het onderstaande zetten wij
die principes nader uiteen.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)

wijzigingsvoorstel 1.1
pagina 3, regel 24

Toevoegen:
Onder invloed van marktmechanismen is
georganiseerde preventie aan de kant geschoven.
Een einde van marktwerking in de zorg betekent
een sterke nadruk preventieve geneeskunde, met
name op het gebied van beter en gezonder
voedsel.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)

wijzigingsvoorstel 1.2
pagina 3, regel 34

Voor iedereen met de U-pas zijn er via de
gemeente gratis hulpmiddelen beschikbaar voor
de dan geldende bestrijdingsmaatregelen.
Wijzigen in:
Voor iedereen zijn er via de gemeente gratis
hulpmiddelen beschikbaar voor de dan geldende
bestrijdingsmaatregelen.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)

wijzigingsvoorstel 1.3
pagina 3, regel 40

Toevoegen:
Voor een duurzame oplossing uit de pandemie
moeten we de patenten op vaccins breken. We
streven er daarom naar deze af te schaffen.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)
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wijzigingsvoorstel 1.4
pagina 4, regel 16

Toevoegen:
Binnen onze regio moeten we ernaar streven
gesloten jeugdzorg op korte termijn uit te faseren
en voor jongeren met problemen menswaardiger
alternatieven zoeken.

Toelichting: Zoals blijkt uit documentaires als
"Jason" (2022) berokkent de manier waarop de
gesloten jeugdzorg nu is georganiseert jongeren
veel schade. De signalen die ons nu bereiken
noopt ons om ons actief in te zetten voor een
menswaardiger vorm van intensieve jeugdzorg.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 2.1
pagina 7, regel 13

Het daarmee voorkómen van criminaliteit is echter
gering
Wijzigen in:
Het daarmee voorkómen van criminaliteit is echter
gering, zeker wanneer camerabeelden niet actief
worden bekeken.

Toelichting: Camerabewaking heeft geen nut als
preventief middel wanneer er niet direct gehandeld
wordt bij incidenten.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 2.2
pagina 7, regel 43

Toevoegen:
Rookvrije speel- en zwemplekken
Om kinderen een gezonde en veilige speel- en
zwemomgeving te bieden worden de speeltuinen,
zwembaden en kinderboerderijen in de gemeente
rookvrij.

Joana Zandee

wijzigingsvoorstel 2.3
pagina 7, regel 44

Toevoegen:
Vuurwerk
In plaats van het zelf afsteken van vuurwerk
pleiten we voor professionele vuurwerk-, licht-,
en/of lasershows in meerdere plekken in de stad.
Deze voorstellingen worden door de gemeente
gefinancierd. Op voorwaarde dat dergelijke
alternatieven voor iedere Utrechter toegankelijk
zijn pleiten we voor een vuurwerkverbod in de
gemeente. De gemeente zoekt nadrukkelijk
samenwerking in de regio om dit in goede banen
te leiden.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)

wijzigingsvoorstel 3.1
pagina 9, regel 19

De gemeente houdt vast aan het beleid om
minstens 35% sociale huur te realiseren in
nieuwbouwgebieden.
Wijzigen in:
De gemeente zal overgaan op een beleid om
minstens 50% sociale huur te realiseren in
nieuwbouwgebieden.

Basten Jager

wijzigingsvoorstel 3.2
pagina 9, regel 19

De gemeente houdt vast aan het beleid om
minstens 35% sociale huur te realiseren in
nieuwbouwgebieden.
Wijzigen in:
De gemeente zal overgaan op een beleid om
minstens 60% sociale huur te realiseren in
nieuwbouwgebieden.

Basten Jager
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wijzigingsvoorstel 3.3
pagina 9, regel 19

De gemeente houdt vast aan het beleid om
minstens 35% sociale huur te realiseren in
nieuwbouwgebieden.
Wijzigen in:
De gemeente zal overgaan op een beleid om
minstens 70% sociale huur te realiseren in
nieuwbouwgebieden.

Basten Jager

wijzigingsvoorstel 3.4
pagina 9, regel 29

Toevoegen:
Arbeidsmigranten
Mensen die in Utrecht werkzaamheden komen
verrichten verdienen het om fatsoenlijke
huisvesting te krijgen, waarbij het recht om te
huren niet afhankelijk zijn van het uitzendbureau of
werkgever. Ontslag mag niet leiden tot gedwongen
vertrek uit de woning. De gemeente moet in
samenwerking met werkgevers en werknemers
(vakbonden) actief op zoek gaan naar
mogelijkheden voor fatsoenlijke huisvesting en
afspraken maken over de rechten van deze
huurders.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 3.5
pagina 9, regel 36

Toevoegen:
Overnemen van spullen
Het moet voor vertrekkende huurders mogelijk
blijven om spullen ter overname aan te bieden aan
de volgende huurder. Hiermee voorkomen we
verkwisting van nog bruikbare spullen en jagen we
nieuwe huurders niet onnodig op de kosten.
Hierover worden in de prestatieovereenkomsten
met corporaties afspraken gemaakt.

Toelichting: Mitros verplicht vertrekkende
huurders de woning volledig leeg te halen. Het is
niet (meer) mogelijk om spullen ter overname aan
te bieden aan de volgende huurder. Dit is slecht
voor de huurder en voor het milieu!
Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 3.6
pagina 10, regel 9

Toevoegen:
Overnemen van spullen
Voor sociale huurwoningen geldt een maximale
leegstandsduur van 1 maand.

Toelichting: Het is ongelooflijk dat huurwoningen
in deze tijd na het vertrek van de vorige huurder
nog tot een half jaar leeg kunnen staan, zonder dat
er werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is niet
te verkopen.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 3.7
pagina 11, regel 10

Toevoegen:
Indien beleggers hun huizen leeg laten staan
nadat ze voor een lange tijd een heffing betalen
voor de leegstand, zal onteigenen ook overwogen
moeten worden. Op die manier kunnen huizen
weer gebruikt worden voor het publieke belang in
de vorm van bijvoorbeeld sociale huurwoningen.

Aimane Chakiri

wijzigingsvoorstel 3.8
pagina 12, regel 25

Toevoegen:
Een stop op het kraakverbod
Nood breekt wet, dit is al helemaal het geval als
het gaat om basisbehoeftes zoals wonen.
We hebben te kampen met de ergste wooncrisis
sinds de tweede wereldoorlog, daarom moet de
gemeente Utrecht geen gehoor geven aan het
kraakverbod. Ontruimingen door de ME moeten
stoppen. Het recht om te wonen moet zwaarder
wegen dan het recht om jaren lang panden leeg te
laten staan.

Aimane Chakiri
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wijzigingsvoorstel 3.9
pagina 12, regel 25

Toevoegen:
Stop sloop Croeselaan.
De plannen voor de sloop van sociale
huurwoningen aan de croeselaan moeten worden
stopgezet. Sociale huur in het centrum van de stad
is de laatste jaren al bijna geheel verdwenen.
Mensen met een lager inkomen moeten ook de
mogelijkheid hebben om in het centrum te wonen.
De sloop kan daarom ook niet gerechtvaardigd
worden aan de bewoners.

Julius Maximus

wijzigingsvoorstel 3.10
pagina 12, regel 25

Toevoegen:
Merwedekanaalzone.
De woningen die worden gebouwd in de
Merwedekanaalzone zijn onbetaalbaar voor de
gewone Utrechter. De goedkoopste woningen
kosten 371.000 euro, en prijzen lopen op tot meer
dan 1.000.000 euro. Ook voor deze woningen zal
gelden dat er minimaal 50/60/70% (zie
wijzigingsvoorstellen 3.1 t/m 3.3) om moet worden
gezet in sociale huur. De overige koopwoningen
zullen geprijsd worden als betaalbare
starterswoningen.

Julius Maximus

wijzigingsvoorstel 3.11
pagina 12, regel 25

Toevoegen:
Bovendien dient sociale huisvesting van hoge
kwaliteit te zijn, energiezuinig en met ruime
woonruimte. Er moet ruimte zijn voor
gemeenschappelijke woonverblijven; gedeelde
diensten, tuinen, zwembaden, sportverblijven
zouden onderdeel moeten zijn van het
woonbestand. Waar toepasselijk moet er buiten
plek zijn voor kinderen om te spelen, voor
jongeren om activiteiten te ontplooien en voor
andere leeftijdsgroepen om samen te komen.

Basten Jager

wijzigingsvoorstel 5.1
pagina 15, regel 23

Toevoegen:
Bestrijding overlast platformbedrijven
De opkomst van diverse platformbedrijven, zoals
Uber en bedrijven die flitsbezorging aanbieden
brengt overlast met zich mee. Dat varieert van
verkeersonveilige situaties door jakkerende
bezorgers tot overlast bij verduisterde "winkels"
van bezorgdiensten als Gorilla's of Getir. Deze
bedrijven mogen niet ongebreideld blijven groeien.
Dit bewerkstelligen we door de vestiging ervan
beter te reguleren en we verkennen de
mogelijkheid deze te verbieden.

Toelichting: Platformbedrijven zijn bij uitstek
bedrijven waar werknemers gekneveld worden.
Flitsbezorgers zal hetzelfde lot treffen zodra er
winst gemaakt moet gaan worden. Bovendien
belasten ze de infrastructuur overmatig en zorgen
ze voor overlast.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 5.2
pagina 15, regel 38

Toevoegen:
Uitkeringen
Een uitkering is een recht, geen privilege.
Uitkeringen moeten op hetzelfde niveau liggen als
het minimumloon of hoger. Iedereen moet volledig
kunnen deelnemen aan het sociale en culturele
leven. De voorwaarden en controles voor
uitkeringsgerechtigden worden tot een minimum
beperkt. In plaats van goedkope en gedwongen
arbeid als tegenprestatie voor het ontvangen van
een uitkering zijn wij voor daadwerkelijke training
en scholing voor uitkeringsgerechtigden onder
toezicht van de vakbond.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)
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wijzigingsvoorstel 5.3
pagina 16, regel 7

Toevoegen:
Wij zijn voor een grootschalig offensief om
armoede drastisch te verminderen, waarbij we alle
mogelijke financiële en politieke middelen
aanwenden. Waar wetgeving in de weg zit kiezen
wij de kant van de mensen in armoede tegen die
van het Rijk.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)

wijzigingsvoorstel 6.1
pagina 18, regel 0

Eerlijke financiën en belastingen
Wijzigen in:
Solide financiën en solidaire (of eerlijke)
belastingen

Toelichting: Hoe kunnen financiën eerlijk zijn?
Solide, want we smijten niet met geld.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 7.1
pagina 20, regel 33

De onderwijstaak wordt weer uitbesteed aan het
ROC, waar hoge kwaliteit geleverd wordt en het
slagingspercentage zeer hoog is.
Wijzigen in:
Taalbeheersing is een voorwaarde om deel te
kunnen nemen aan de maatschappij en de lokale
democratie. De nieuwe wet Inburgering geeft de
gemeente de kans om het inburgeringstraject voor
statushouders op maat te maken. Hier maken we
gebruik van door het taalonderwijs aan te laten
sluiten op de belevingswereld van de nieuwkomer.
Het huidige inburgeringsonderwijs is vooral gericht
op het behalen van examens en niet op echte
taalvaardigheden. Hierdoor beheersen mensen
met het inburgeringsdiploma nog onvoldoende de
Nederlandse taal. We verplichten daarom
taalscholen praktijkgericht te werken en
inburgeraars meer te laten spreken in de klas. Dit

geldt ook voor het taalonderwijs aan vrijwillige
inburgeraars zoals (arbeids-)migranten uit de EU
en Turkije.

Toelichting: In de concepttekst wordt geschreven
dat het slagingspercentage zeer hoog is. Dit is een
schijnvoordeel. Het taalonderwijs in nieuwkomers
is volledig gericht op het behalen van examens.
De nadruk moet veel meer op praktische
taalvaardigheid komen te liggen. Dat betekent dus:
zo veel mogelijk spreken in de klas. Geen
woordenlijstjes vertalen naar de moedertaal.
Praktijkgericht, dus na les 1 al een simpel gesprek
kunnen voeren. NT2- of inburgeringsexamens zijn
een middel, niet het doel. Hierdoor is namelijk de
nadruk vrijwel uitsluitend komen te liggen op
trucjes aanleren om te slagen voor de toetsen. Het
merendeel van de vrijwillige inburgeraars staakt uit
frustratie over het onderwijs voortijdig de opleiding.

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 7.2
pagina 21, regel 44

Toevoegen:
We introduceren toegepast onderwijs voor ieder
kind, jongere, en student. Op die manier houden
we rekening met de menselijke diversiteit van het
brein en gaan we actief segregatie tegen.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)

wijzigingsvoorstel 8.1
pagina 22, regel 40

Toevoegen:
Gratis bibliotheken
Om de toegang tot hoogwaardige cultuur te
waarborgen, maken we het lenen van boeken uit
bibliotheken voor alle bewoners van Utrecht gratis.
Agata Troost
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wijzigingsvoorstel 8.2
pagina 23, regel 4

en vrij plakken op publiek eigendom moet
gedecriminaliseerd worden.
Schrappen

Toelichting: Is in niet in lijn met blz 6 regel 13 tm
18 Buurtveiligheid.

Gérard van Os

wijzigingsvoorstel 8.3
pagina 23, regel 29

Toevoegen:
De gemeente zet zich actief in voor de promotie en
erkenning van de Utrechtse volkstaal, door in
wijkcentra bijvoorbeeld cursussen aan te bieden of
in haar uitingen zo nu en dan te communiceren in
het Utrechts.

Toelichting: Het is nu of nooit!

Luciën Greefkes

wijzigingsvoorstel 9.1
pagina 24, regel 16

Toevoegen:
Ook moeten er groene en duurzame eisen komen
voor nieuwbouw woningen. Deze moeten zo groen
en duurzaam mogelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld
het verplichten van isolatie van alle toekomstige
nieuwbouw.

Aimane Chariki

wijzigingsvoorstel 9.2
pagina 24, regel 39

Toevoegen:
We onteigenen het landgoed om alle
natuurgebieden vrij toegankelijk en publiek
bestuurd te maken.

Agata Troost

wijzigingsvoorstel 9.3
pagina 25, regel 7

We staan geen evenementen met levende dieren
toe, zoals circussen, braderieën en levende
kerststallen.
Wijzigen in:
We staan geen evenementen met levende dieren
toe, zoals circussen, braderieën, levende
kerststallen en sinterklaas op een paard.

Gérard van Os

wijzigingsvoorstel 11.1
pagina 28, regel 5

Toevoegen:
Er moet hier en daar nog extra werk gedaan
worden. Zo benoemt het antidiscriminatie-agenda
bijvoorbeeld dat de gemeente de gevolgen van
discriminatie op de arbeidsmarkt moet bestrijden,
maar is er niet te lezen over het straffen van
discriminatie op de arbeidsmarkt.

Aimane Chakiri

wijzigingsvoorstel 11.2
pagina 28, regel 11

Toevoegen:
Sociaal
Het is belangrijk dat lhbti+ mensen elkaar kunnen
vinden, en dit moet kunnen op verschillende
soorten plekken, dus niet alleen in de kroeg of op
pride. Daarom moet de gemeente ruimte maken
voor organisaties en evenementen die een plek
geven aan de lhbti+ gemeenschap in Utrecht.

Julia van der Burg

wijzigingsvoorstel 11.3
pagina 28, regel 22

Deze zorg wordt gegeven op basis van ‘informed
consent’, dus zonder diagnose en met meer
zelfbeschikking.
Wijzigen in:
Deze zorg wordt gegeven op basis van ‘informed
consent’, dus zonder vereiste diagnose en met
volledige zelfbeschikking.
Julia van der Burg
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wijzigingsvoorstel 11.4
pagina 28, regel 24

Toevoegen:
Als de wachtlijsten langer dan 6 weken wordt moet
de capaciteit worden opgeschaald.

Julia van der Burg

wijzigingsvoorstel 11.5
pagina 28, regel 34

Straatnamen die vernoemd zijn naar mensen met
een prominente rol in dat verleden zullen worden
vervangen.
Wijzigen in:
Met podcasts wordt de duistere zijde van
ontdekkingsreizigers, koopmannen, admiralen en
hoogwaardigheidsbekleders waarnaar straten zijn
vernoemd benadrukt. Beschikbaar te maken via
QR codes op straattegels, of borden.

Toelichting: Het hernoemen van straten is een
langdurig en kostbaar traject. Zowel voo3 de
gemeente als voor de ondernemers die actief zijn
in die straten. Het volgen van het Amsterdamse
model is sneller te realiseren, veel goedkoper en
educatiever. https://www.volkskrant.nl/a-baf78a35

Gérard van Os

wijzigingsvoorstel 11.6
pagina 28, regel 36

Toevoegen:
Naam- en geslachtswijziging
Naam- en geslachtswijzigingen in het BRP zijn
vaak omslachtig en onnodig ingewikkeld. Om dit
toegankelijker te maken moet de gemeente
Utrecht (1) bijzondere bijstand verlenen aan hen
die de benodigde deskundigenverklaring niet
kunnen betalen, en duidelijk aangeven dat dat een
optie is, (2) burgers goed informeren over alle
mogelijkheden om aan een deskundigenverklaring
te komen, (3) op zoek gaan naar toegankelijke
manieren om zonder een deskundigenverklaring
een naam- en geslachtswijziging te doen, en zo
nodig ook voor die optie bijzondere bijstand te

verlenen en (4) op zoek gaan naar een
toegankelijke manier om als geslachtsregistratie
een x te hebben, zonder hiervoor naar de
rechtbank te hoeven.

Joana Zandee

wijzigingsvoorstel 12.1
pagina 30, regel 42

Toevoegen:
Referenda
Er moet onderzoek gedaan worden naar het
creëren van een Utrechts referendum. Zo'n
referenda kan ik verschillende vormen, zo kan het
bijvoorbeeld een correctief referendum zijn of
bindend referendum. Ook moet er onderzoek
gedaan worden naar de voorwaarden van zo'n
referendum. Met een opkomst van bijvoorbeeld
maar 20% of 30% kan een referendum gezien
worden als niet democratisch. Een kleine
minderheid krijgt het dan namelijk voor het
zeggen. Ook ligt zo'n percentage veel lager dan de
opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen uit
2018 (59,0%). Of is dat het gewenste effect van
referenda, dat kleine minderheden het beleid in de
gemeente kunnen sturen? Dit zijn kwesties
omtrent referenda die onderzocht moeten worden
met betrekking tot de gemeente Utrecht.

Aimane Chakiri

wijzigingsvoorstel 13.1
pagina 32, regel 7

Verenigingen die sport aanbieden in ‘daluren’,
wanneer er minder deelnemers zijn, krijgen
daarvoor subsidie, zodat ze lagere prijzen kunnen
rekenen.
Wijzigen in:
We streven naar gratis collectieve sportscholen en
andere sportfaciliteiten.

Floris Boudens, Agata Troost, Gus Ootjers, Janne
van den Bosch, Basten Jager, Julius Maximus,
Splinter Suidman, Bart Lanen, Michel Eggermont
en Robin de Rooij (Communistisch Platform
Utrecht)
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Tekstuele wijzigingsvoorstellen concept-verkiezingsprogramma
Het bestuur stelt voor 1 stemming te houden over alle tektuele wijzigingsvoorstellen.

Tekstwijziging T1.1
pagina 3, regel 37

Corona
Wijzigen in:
corona

Tekstwijziging T1.2
pagina 4, regel 8

en te maken met veel regels
Wijzigen in:
en hebben te maken met veel
regels

Tekstwijziging T1.3
pagina 4, regel 15

Jeugdzorg
Wijzigen in:
jeugdzorg

Tekstwijziging T1.4
pagina 4, regel 23

Fte
Wijzigen in:
fte

Tekstwijziging T1.5
pagina 4, regel 23

Zorgbuurthuizen
Wijzigen in:
zorgbuurthuizen

Tekstwijziging T1.6
pagina 5, regel 3

Persoonsgebonden Budget
Wijzigen in:
persoonsgebonden budget

Tekstwijziging T1.7
pagina 5, regel 4

Deze
Wijzigen in:

Dit

Tekstwijziging T1.8
pagina 5, regel 6

zomogelijk
Wijzigen in:
zo mogelijk

Tekstwijziging T1.9
pagina 5, regel 11

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
Wijzigen in:
Wet maatschappelijke
ondersteuning

Tekstwijziging T2.1
pagina 6, regel 16

buiten komen
Wijzigen in:
buitenkomen

Tekstwijziging T2.2
pagina 6, regel 33 en 37

GGZ
Wijzigen in:
ggz

Tekstwijziging T2.3
pagina 7, regel 38

deelnemende gemeentes aan
Wijzigen in:
gemeentes die deelnemen aan

Tekstwijziging T2.4
pagina 7, regel 40

voorop lopen
Wijzigen in:
vooroplopen

Tekstwijziging T3.1
pagina 9, regel 4

In plaats van dat een fatsoenlijke
woning wordt gezien als een
grondrecht voert de markt de
boventoon en is het zicht
verloren op voldoende en
betaalbare huisvestig voor
iedereen.
Wijzigen in:
Een fatsoenlijke woning wordt
niet gezien als een grondrecht,
maar de markt voert de
boventoon en het zicht op
voldoende en betaalbare
huisvesting voor iedereen is
verloren.

Tekstwijziging T3.2
pagina 9, regel 11

zich
Wijzigen in:
ons

Tekstwijziging T3.3
pagina 9, regel 28

m2
Wijzigen in:
m²

Tekstwijziging T3.4
pagina 10, regel 22 en 23

Grip (regel 22), grip (regel 23)
Wijzigen in:
Greep (regel 22), greep (regel
23)

Tekstwijziging T3.5
pagina 10, regel 37

onttrekken uit
Wijzigen in:
onttrekken aan

Tekstwijziging T3.6
pagina 10, regel 39
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… die niets op hebben met de
leefbaarheid van buurten en
geen enkele binding met de
bewoners.
Wijzigen in:
… die niets op hebben met de
leefbaarheid van buurten en
geen enkele binding met de
bewoners hebben.

Tekstwijziging T3.7
pagina 11, regel 26

ingestelde
Wijzigen in:
ingesteld

Tekstwijziging T3.8
pagina 11, regel 27

FTE
Wijzigen in:
fte

Tekstwijziging T3.9
pagina 11, regel 28

vastgoed financiën
Wijzigen in:
vastgoedfinanciën

Tekstwijziging T3.10
pagina 11, regel 28

pro-actievere
Wijzigen in:
proactievere

Tekstwijziging T3.11
pagina 12, regel 16

er bij komt
Wijzigen in:
erbijkomt

Tekstwijziging T3.12
pagina 12, regel 23

Utrecht Standaard Toegankelijk
normering

Wijzigen in:
Utrecht Standaard
Toegankelijk-normering

Tekstwijziging T4.1
pagina 13, regel 1

Om de groei van Utrecht met
100.000 inwoners mogelijk te
maken is 7,2 miljard euro nodig,
wat het zittende stadsbestuur
wil.
Wijzigen in:
Om de groei van Utrecht met
100.000 inwoners mogelijk te
maken, wat het zittende
stadsbestuur wil, is 7,2 miljard
euro nodig.

Tekstwijziging T4.2
pagina 13, regel 14

2ᵉ
Wijzigen in:
2e

Tekstwijziging T5.1
pagina 15, regel 9

SP
Wijzigen in:
Socialisten Utrecht

Tekstwijziging T5.2
pagina 15, regel 18

amsterdam
Wijzigen in:
Amsterdam

Tekstwijziging T5.3
pagina 16, regel 15

Voor14 campagne
Wijzigen in:
Voor14-campagne

Tekstwijziging T5.4
pagina 16, regel 29

nul-urencontracten

Wijzigen in:
nulurencontracten

Tekstwijziging T5.5
pagina 16, regel 42

Sociale Werkvoorziening
Wijzigen in:
sociale werkvoorziening

Tekstwijziging T5.6
pagina 16, regel 43 en 44

Sociaal Ontwikkelbedrijf (regel
43), Sociaal Ontwikkelbedrijven
(regel 44)
Wijzigen in:
sociaal ontwikkelbedrijf (regel
43), sociaal ontwikkelbedrijven
(regel 44)

Tekstwijziging T5.7
pagina 17, regel 1 en 8

Cao (regel 1), Cao’s (regel 8)
Wijzigen in:
cao (regel 1), cao’s (regel 8)

Tekstwijziging T6.1
pagina 18, regel 1

eender
Wijzigen in:
gelijk

Tekstwijziging T6.2
pagina 18, regel 13 en 22

Combi-heffing
Wijzigen in:
combiheffing

Tekstwijziging T6.3
pagina 18, regel 21

OZB
Wijzigen in:
ozb

Tekstwijziging T7.1
pagina 20, regel 34

10



ROC
Wijzigen in:
roc

Tekstwijziging T7.2
pagina 21, regel 6

Groep
Wijzigen in:
groep

Tekstwijziging T7.3
pagina 21, regel 8 en 43

VMBO tot VWO (regel 8),
VMBO/HAVO/VWO (regel 43)
Wijzigen in:
vmbo tot vwo (regel 8),
vmbo/havo/vwo (regel 43)

Tekstwijziging T7.4
pagina 21, regel 31

Hoger onderwijsinstellingen
Wijzigen in:
Hogeronderwijsinstellingen

Tekstwijziging T8.1
pagina 22, regel 23

(amateur) muzikanten
Wijzigen in:
(amateur-) muzikanten

Tekstwijziging T8.2
pagina 22, regel 25

vinden, deze
Wijzigen in:
vinden. Deze

Tekstwijziging T8.3
pagina 23, regel 24 en 25

ZZP’ers
Wijzigen in:
zzp’ers

Tekstwijziging T8.4
pagina 23, regel 26

vrijwilligers, er
Wijzigen in:
vrijwilligers. Er

Tekstwijziging T9.1
pagina 24, regel 13

De gastransitie gaat niet ten
koste gaan van de arme
huishoudens …
Wijzigen in:
De gastransitie gaat niet ten
koste gaan van de arme
huishoudens …

Tekstwijziging T9.2
pagina 25, regel 18

Overlast gevende dieren
Wijzigen in:
Overlastgevende dieren

Tekstwijziging T10.1
pagina 26, regel 1

hebben wij het
Wijzigen in:
hebben het

Tekstwijziging T10.2
pagina 26, regel 25

ROC
Wijzigen in:
roc

Tekstwijziging T11.1
pagina 28, regel 2

het Utrechtse
Antidiscriminatie-agenda
Wijzigen in:
de Utrechtse
Antidiscriminatie-agenda

Tekstwijziging T11.2
pagina 28, regel 3

dit
Wijzigen in:

deze

Tekstwijziging T11.3
pagina 28, regel 6-8

LHBTI+ Rechten (regel 6),
LHBTI+ gemeenschap (regel 7),
LHBTI+ mensen (regel 8)
Wijzigen in:
Lhbti+-rechten (regel 6),
lhbti+-gemeenschap (regel 7),
lhbti+-mensen (regel 8)

Tekstwijziging T11.4
pagina 28, regel 8

bestreden, hiervoor …nodig dus
… utrechtse … over gender en
seksuele diversiteit gegeven.
Wijzigen in:
bestreden. Hiervoor … nodig,
dus … Utrechtse … gegeven
over gender- en seksuele
diversiteit.

Tekstwijziging T11.5
pagina 28, regel 12

Gender Diversiteit
Wijzigen in:
Genderdiversiteit

Tekstwijziging T11.6
pagina 28, regel 13-16

gaan, de … gevraagd, ook zijn
er alleen
Wijzigen in:
gaan. Op … gevraagd. Er zijn
alleen

Tekstwijziging T11.7
pagina 28, regel 26

Anti-racisme
Wijzigen in:
Antiracisme

Tekstwijziging T11.8
pagina 28, regel 27
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gemeente, discriminerende
Wijzigen in:
gemeente. Discriminerende

Tekstwijziging T11.9
pagina 28, regel 28

zero tolerance beleid
Wijzigen in:
zerotolerancebeleid

Tekstwijziging T12.1
pagina 30, regel 17

Coronavirus
Wijzigen in:
coronavirus

Tekstwijziging T14.1
pagina 33, regel 13

fiets kern-net
Wijzigen in:
fiets-kernnet

Tekstwijziging T14.2
pagina 33, regel 14

er bij komen
Wijzigen in:
erbij komen

Tekstwijziging T14.3
pagina 33, regel 23

OV-knooppunten

Wijzigen in:
ov-knooppunten

Tekstwijziging T14.4
pagina 33, regel 24 en 35

openbaar vervoerreizigers (regel
24), openbaar
vervoerverbindingen (regel 35)
Wijzigen in:
openbaarvervoerreizigers (regel
24),
openbaarvervoerverbindingen
(regel 35)

Voorstel Contributieregeling

Voorstel:
werklozen/studenten: 6 euro per kwartaal
werkenden: minimaal 12 euro per kwartaal, streefbedrag 0,5% netto-inkomen.

Met de huidige 40 leden komt dat neer op ruim 1800 euro contributieinkomsten, ervan uitgaande dat
70% student/werkloos is, 15% 12 euro betaald en 15% 0,5% modaal inkomen. Indien we groeien naar
100 leden (geleidelijk) dan gaat het om 3100 euro contributie inkomsten.
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