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Het allerteslo uoor 20Í5! [o[en aÍ mct llct asociale
Een nieuw jaar is aangebroken. lk wens u
het allerbeste voor 2015. Hopelijk in goede
gezondheid en met de politieke verandering
die Nederland zo hard nodig heeft.

Op 18 maart kunnen we namelijk afrekenen met
dit kabinet. Dan mogen we naar de stembus
om de Provinciale Staten te kiezen en daarmee
ook de Eerste Kamer. Premier Rutte noemde de
verkiezingen al een referendum over dit kabinet.
Een fors verlies voor de WD en PvdA brengt het
kabinet direct in grote moeilijkheden. En een sterke
SP is keihard nodig voor de sociale vernieuwing
die zo hard nodig is.

Dat zien en merken we in Amersfoort elke dag.
Op het meldpunt over de thuiszorg stromen de
meldingen binnen van cliënten die hun zorg
kwijtraken en van zorgwerkers die hun baan
verliezen. Steeds meer huurders kunnen hun
huur niet meer betalen vanwege de enorme
huurverhogingen en worden de mensen met een
uitkering door de gemeente op onmenselijk harde
wijze aangepakt.

2015 kan én moet ons jaar worden. Hand in hand
met de bewoners van Amersfoort kunnen wij het
verschil maken. Zullen wij de strijd aanbinden
tegen de enorme ongelijkheid en voor eens en
voor alt'rjd afrekenen met de armoede die steeds
meer kinderen treft.

2015 wordt een schitterend jaar waarin wij gaan
laten zien dat de verandering die we zo hard nodig
hebben, alleen van de SP zal komen.

Marc Smits
Voorzitte r S P Am e rsfoorÍ

fiahinets[GlGid m 18 maart!
De eigen risico in de zorg is ornhoog gegaan. Net
als de huren. De inkomstenbelasting is verhoogt.
Verzorgingshuizen moeten sluiten. Duizenden
ontslagen i n de thuiszorg en de sociale werkplaatsen
op slot. En tot slot blijven de lage belasting voor
multinationals en grote vermogens! Veel mensen
zijn keihard de dupe van het asociale afbraakbeleid
van dit kabinet.
Op 18 maart heeft Nederland een kans om af te
rekenen met dit beleid. Op die dag is er de verkiezing
voor de Provinciale Staten, waardoor indirect de leden
van de Eerste Kamer worden gekozen. Met een sterke
SP in de Eerste Kamer zal het voor dit kabinet moeilijk
worden om hun asociale plannen te verwezelijken. De

kans is dan groot dat dit kabinet naar huis zal worden
gestuurd.
Maar dit zal niet gebeuren niet zonder een sterke
SP, en ook niet zonder actieve SP'ers. Een heleboel
mensen die boos zijn op dit kabinet beseffen zich
namelijk niet dat deze verkiezing dé mogelijkheid is om
dit kabinet naar huis te sturen. Daarom is het belangrijk
dat alle SP'ers meehelpen deze verkiezing. Dat kan al

bijvoorbeeld door te praten met uw vrienden en familie.
U kan duidelijk maken hoe belangrijk het is om te gaan

stemmen op 18 maart!
Daarnaast organiseert de SP Amersfoort een
campagneavond. Zou u mee willen helpen met de
campagne, maar weet u niet wat u zou kunnen doen?
Dan is dit de mogelijkheid om een indruk te krijgen wat
u zou kunnen doen. Natuurlijk zullen we ook inhoudelUk
op de verkiezingscampagne ingaan.
Het is wel zo fijn als u zich van te voren even opgeeft.
Dit kan door een mailtje te sturen naar amersfoort@
so.nl of mij te bellen op 06 54 963 733

Campagneavond Provinciale Staten
maandagavond I 6 februari
aanvang 20:00u
adres: Nieuwstraat 10 te AmersfooÉ

Hopelijk zie ik u dan!

Bob van Ravensberg
Campagneleider
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Dinsdagavond 16 december overhandigde een
groep SP'ers samen met zo'n twintig inwoners uit
Hooglanderveen zo'n 330 handtekeningen van
Hoog landeryeners aa n dorpswetho ude r B u ijte laa r.

Deze handtekeningen waren opgehaald om de
wethouder aan te sporen zich in te zetten voor de
terugkeer van de pinautomaat in het dorp.

grote pinpas in ontvangst genomen. Ook zegde hij
toe dat hij moeite zal doen om te zorgen dat de
inwoners gewoon weer in hun dorp geld kunnen
pinnen.

Wethouder lmming doet niks aan klachten van
cliënten en thuiszorgmedewerkers over de
g rove en onzorgvu Id i ge verlag i n g van zorg u ren.
Dit bleektijdens de interpellatie die de SP-fractie
dinsdagavond 13 januari had aangevraagd.
De wethouder wil de zorgaanbieders wel
wat langer de tijd geven (tot I maart) om de
zogenaamde n'ondersteuningsplannen" op te
stellen, maar wie inmiddels zonder zorgvuldig
- en in overleg - opgesteld plan is gekort hoeft
niet op de wethouder te rekenen.

Op 20 november stuurde het college alle cliënten
die op dit moment Huishoudelijke Hulp krijgen'--
een brief. Daarin staat dat de gemeente de
urenindicaties intrekt en dat de zorgaanbieders
samen met deze cliënten een "ondersteu n ingsplan"
op moeten stellen. Dit zou moeten leiden tot
nieuwe urenindicaties. Maar de zorgaanbieders
krijgen een aanzienlijk lager budget. De
aanbieders kregen van de gemeente tijd tot 1

januari (inmiddels 1 maart) om dit met alle cliënten
af te handelen. Aangezien Amersfoort meer dan
2500 clienten met Huishoudelijke Hulp telt is dit
het recept voor onzorgvuldige beslissingen.

Daarom heeft de SP in november een
Meldpunt Thuiszorg (amersfoort.sp.nl; 06-
19748405) geopend. lnmiddels hebben
tientallen Amersfoorters hier laten weten wat
er met hun Huishoudelijke Hulp gebeurt. Ook'-
thuiszorgmedewerkers melden hun ervaringen.

Zo blijkt dat enkele zorgaanbieders
th u iszorg medewerkers opd ragen om cliënten maar
gewoon zonder ondersteuningsplan te zeggen dat
zij de helft van het aantal uren krijgen. Uiteindelijk
worden zo thuiszorgmedewerkers, die zelf hun
baan zullen verliezen door dit gemeentelijk beleid,
degenen die de cliënten moeten vertellen dat zij
gekort worden. Pervers!

De wethouder heeft de handtekeningen en een


