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Tenruijl er buiten in de vrieskou druk geschaatst werd,
verzamelden op de eerste zondag van deze maand
een enthousiaste groep SP-ers en enkele PvdA-ers
zich in de lnstee voor SPot, het politieke café van de
SP Amersfoort. Gastspreker van deze middag was

\-aasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, en het
ondenverp was Samenwerking op Links.

De middag begon met een korte inleiding van
Jasper over het onderuverp en de huidige politieke
ontwikkelingen. Vanzelfsprekend werd er ook
gesproken over de peilingen die de laatste tijd nogal
gunstig uitvallen voor de SP, en over de mogelijkheid
die een goede verkiezingsuitslag biedt om met andere
partijen een regering te gaan vormen.

Na een korte pauze was er ruimte voor discussie, en
die ruimte werd ruimschoots benut door de aanwezige
bezoekers. Vrijwel iedereen was voorstandervan meer
samenwerking tussen de linkse partijen, maar men
vond toch ook dat dit niet ten koste van alles moest
gaan. Zo vond men dat er wel ruimte moest zijn voor
partijen om de eigen identiteit te blijven behouden, en
ook de keuze van de SP om geen breekpunten aan te
wijzen leverde een hier en daar zelfs felle discussie
op.

Aan het eind van de middag werd er nog even
nagepraat bij het genot van een drankje, waarna alle
aanwezigen zich weerwarm inpakten om de weg naar
huis te ondernemen, ongetwijfeld met de nodige stof
om over na te denken.

De SPAmersfoortwilJaspervan Dijk en alle aanwezige
bezoekers bedanken voor het trotseren van de kou,
dankzijjullie was het een zeer geslaagde middag!
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. )p verschillende Mbo- scholen door heel Nederland
heeft Rood een enquète afgenomen. De vragen
gingen over de kwaliteit van het ondenvijs, de
voorzieningen, stageplaatsen en andere aspecten
van de opleidingen. Op sommige scholen werd het
Rood verboden om met de scholieren te spreken.
Gelukkig kan de school dit niet verbieden op openbaar
terrein, dus buiten de poorten van de school gingen
de gesprekken door. ln Amersfoort hebben wij zulke
extreme gevallen niet meegemaakt. Wel zijn we
een stuk wijzer geworden door het afnemen van
enquëtes. We zijn erachter gekomen dat de grootste
onderuvijsinstelling in Amersfoort zelf ook wel wat bijles
kan gebruiken. De betekenis van vrijwillig is namelijk
niet uit duidelijk voor deze school. De scholieren
moeten namelijk verplicht een vrijwillige bijdrage
betalen. Als de vrijwillige bijdrage niet betaald wordt
stuurt de school zonder moeite flink wat dreigende
herinneringen. Deze vrijwillige bijdrage is zo verplicht
dat scholieren niet alle studiepunten kunnen halen als
ze het bedrag niet overmaken. Dit betekend dus dat

de school dreigt de mbo-studenten het jaar over te
laten doen als ze de vrijwillige bijdrage niet betalen!
Volgens Rood is dit niet terrecht. Het gaat om een
vrijwillige bijdrage naast de gewone schoolkosten.
Een verplichte vrijwillige bijdrage is idioot! Samen met
MBO scholieren gaan wijiets doen aan deze oneerlijke
verplichting! Ondenivijsinstellingen, doe effe sociaal!
Wordt vervolgd.....
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Kinderen van ouders met een handicap zijn gewend
om thuis hun handen uit de mouwen te steken. Dat
spreekt voor zich. Voordat uiteindelijk de gemeente
om de hoek komt kijken zijn ervaak alvele trajecten
doorlopen. Kinderen voelen, alop zeerjonge leeftijd,
die verantwoordelijkheid heel goed. Afhankelijk
van de omstandigheden kan dit betekenen dat

.,Íràost het huiswerk er ook schoongemaakt moet
worden, boodschappen gedaan en soms gekookt.
Ook zijn er zorgen. Hoe gaat het verder met vader
of moeder? Ontplooiing is dan lastig. Laat staan
activiteiten als sport, bioscoop of gewoon uitgaan.
De eigen ontwikkeling van deze kinderen loopt dus
gevaar. Sterker, het betekent dat zij hierdoor nogal
eens minder kansen krijgen om een passende
opleiding te volgen. Geen goede start voor een
maatschappelryke loopbaan.

Als dan uiteindelijk de gemeente moet vaststellen
of en welke WMO-zorg er gegeven moet worden
wordt er o.a. gekeken naar het zogenaamde
protocol gebruikelijke zorg. ln dat protocol stond
dat kinderen, behalve heel erg jonge, rustig bij de
indicatie kunnen worden betrokken. Met andere
woorden: u krijgt minder hulp want uw kinderen
pakken de restwel op. Lekkergoedkoop!

Nee dus, zei de SP... èn de gemeenteraad. Want
toen op die 20" december 2011 de nieuwe WMO-
verordening moest worden vastgesteld, diende de
SP een motie in die opriep deze kinderen te ontzien
en ...die motie werd aangenomen! We waren blij -

en ook wel een beetje trots - dat het gelukt was om
echt iets voor deze gezinnen te doen, ondanks de
slechte verordening.

Maar...ca. een maand later krijgen we een
raadsinformatiebrief van wethouder Boeve. Deze
wethouder presteert het om onze aangenomen
motie gewoon naast zich neer te leggen! Het kost ca.
2 ton, zegt hij. Maar, de raad was zich bewust van
de gevolgen. En toch was de motie aangenomen.
Omdat men niet wilde bezuinigen ten koste van deze
kwetsbare kinderen! Dat wethouder Boeve nu hele
jonge kinderen wel wil ontzien en geen oneigenlijke
zorgtaken (flexibel begrip) door kinderen wil laten
uitvoeren, is nauwelijks enige garantie. Natuurlijk
legt de SP zich hier niet bij neer. Op 28 februari
komt deze gang van zaken, op verzoek van onze
fractie, uitgebreid in de gemeenteraad aan de orde.
We zullen alles op alles zetten om de belangen van
kinderen, waarvan de ouders WMO-zorg krijgen,
veilig te stellen. Overigens handelt een wethouder
die een door de gemeenteraad aangenomen motie
naast zich neer legt ondemocratisch. Daarop is

eigenlijk maar één passend antwoord mogelijk:
radicaal midden door de uitgang...

Ad Meijer,

Fractievoorzitter SP
Gemeenteraad Amersfoort
am*ijer@sp.*í
06-54 28 13 67

[GElID[ zondag 4 maarl: SPot
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort

Kijk voor de meest actuele activiteiten op de website, of neem contact op!


