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De vraag ‘Wie dien je?’ naar aanleiding van link met interview – De Werkelijke Macht

Geachte gemeenten/gemeenteraadsleden Apeldoorn, Amsterdam, Veenendaal, Middelburg, Leeuwarden,
Zaanstad, Zwolle en Alkmaar,
Ter bewustwording en met de hoop dat individueel verantwoording genomen gaat worden voor (wetten van)
sociale gerechtigheid ten gunste van uw burgers, wil ik u een en ander voorleggen.
Voor ethiek, moraal, sociale gerechtigheid, dienstbaarheid, dienstbaar systeem, Programma Decentralisaties, wil ik
de vraag van de geïnterviewde in -De Werkelijke macht: onthullingen door insider..- herhalen:
'... Wie dien je...' - minuut 28 ev. (weekendkost dus waarschijnlijk).
https://www.youtube.com/watch?v=9MX99tN7-uE&feature=youtu.be&app=desktop
Uw wethouder – en soms twee, in geval van Apeldoorn – heeft zitting in de Werkkamer of WMO-Kamer (onderdeel
Decentralisaties), van waaruit de 35 regionale Werkbedrijven / arbeidsmarktregio’s / werkgeverservicepunten
vormgegeven worden. Meer informatie hierover vind u in de bijlagen.
Het gaat om lokale, (arbeids)regionale, nationale, Europese, mondiale Programma’s en bijbehorende geldstromen
en bedrijfsnetwerkstructuren, waarbij de van de overheid afhankelijke burger ingezet wordt.
Vandaag zag ik in een artikel de term #duistergeld. Ik zou graag zien dat op individueel niveau verantwoording
inzake (wetten van) sociale gerechtigheid genomen wordt voor het faciliteren van burgers van onderaf door een
deel daarvan te labelen als #lichtgeld met zelfregie (of samenregie) voor overlevingskansen en functioneerkansen
van de overheidsafhankelijke burger.
Ik doe geen voorstellen, maar wil u laten nadenken over wat we nodig zouden kunnen hebben. Hoewel ik wens dat
sommigen van u dingen dienend naar het licht kunnen brengen, is wat u er mee doet uw eigen verantwoording.
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Daartoe gooi ik – een beetje in het wilde weg – wat vragen in de lucht, en geef u voor het overzicht wat bijlagen.
Uw wethouder heeft dus zitting in Werkkamer of WMO-Kamer, waar de arbeidsmarkt vormgegeven wordt. Welke
verantwoording hangt aan die vormgeving?
------------------------------------------------Vragen en aandachtspunten die volgen staan in de bijlage: 170621 brief gemeenteraden wethouders Werkkamer
WMO-Kamer
------------------------------------------------Ik dank u voor uw aandacht en wens dat ik wat bewustwording gebracht heb bij individuen die persoonlijk
verantwoording willen nemen voor sociale gerechtigheid.
Dank aan degene die de moeite neemt het interview in de link te beluisteren. Voor wie meer wil horen, ook om het
in perspectief wetten van sociale gerechtigheid van Heilige boeken te kunnen plaatsen, wil ik verwijzen naar deel 1
van het interview. Een deel 3 schijnt er aan te komen.

Namens burgers,
Bianca Rutjes.
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