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Actie is weer nodig!
Na het landelijk congres is de SP Amersfoort er weer flink tegenaan gegaan. Met haar 4G0
leden verdeeld over Amersfoort, Soest, Soesterberg, Leusden, Achterveld en Bunschoten kan
dit ook. Steeds meer mensen geven aan actief mee te willen werken bij de acties. Onlangs werd
nog de actieweek sociale dienst uitgevoerd. Ook is 28 juni door strijdlustige SP'ers de
Amersfoortse bevolking wakker geschud. Met discussie, muziek en pamfletten waren 20 SP'ers
duidelijk aanwezig in de binnenstad om tegen de plannen van Balkenende te protesteren.
En we gaan door! 12 juli zal gezamenlijk met waarschijnlijk Jan de Wit (2e kamerlid), een aantal
statenleden en raadsleden opnieuw in Amersfoort de trom worden geslagen.
Wat mij betreft zal dit niet het laatste zijn dat mensen van de SP zullen merken. De rampzalig
plannen van het 2e kabinet Balkenende moeten worden gestoptl! (zie 13 x pech) - Rikus

Malieveld in Amersfoort
Vandaag spreken de vakbonden, werkgevers en het kabinet over bezuinigingen. Jan
Marijnissen voorziet vele Malievelden in Nederland. ln Amersfoort zou het nog immer kaal
liggende land bij de Eem zeer geschik zijn voor een grote demonstratie, tegen de oorlog, tegen
de huisuitzettingen, voor beter onderwijs, fatsoenlijke landbouw en menswaardige
gezondheidszorg. Om 30.000 man hiervoor in onze regio op de been te krijgen is veel
doorzettingsvermogen nodig. De SP kan dat niet alleen en zal alle hulp geven aan en nodig
hebben van gelijkgestemde partijen en onaÍhankelijke organisatíes - Dick

SP initiatief gehonoreerd: Rekenkameronderzoek naar SWA
We zijn verheugd dat de Amersfoortse rekenkamer een onderzoek gaat instellen naar de
Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Maart jl. drong onze fractie al aan op een onderzoek. De
SP vindt het onverteerbaar dat meer dan 1,2 miljoen euro gemeenschapsgeld bijgepast moet
worden omdat het bestuur van de SWA vermoedelijk een wanbeleid heeft gevoerd. Helaas kan
het onderzoek zich niet uitstrekken tot de SWA zelf, omdat dit een zelfstandige stichting is. Wel
wordt onderzocht in hoeverre dit debakel door de gemeente voorkomen had kunnen worden.
Door bijvoorbeeld te kijken naar de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur vanuit de
gemeente. Alsmede in hoeverre het toezicht van de gemeente via rapportage en financiële
controle al of niet adequaat was. De SP was betrokken bij het formuleren van de vraagstelling
voor het onderzoek.
Naar de meníng van de SP zijn er twee conclusies mogelijk.
Het fiasco had voorkomen kunnen worden door een beter toezicht en een sneller ingrijpen van
BenW. Of zo'n ramp is niet te voorkomen in de huidige constructie en dan vinden we dat het
welzijnswerk onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente terug moet komen.
Volgens de SP kan bij het onderzoek van de rekenkamer niet gebruik gemaakt worden van
Twijnstra Gudde, zoals bij een eerder onderzoek Twee duurbetaalde interim-managers van
deze organisatie zijn immers medeverantwoordelijk voor de deplorabele financiële toestand van
de SWA.
Het is niet de eerste keer dat de gemeente moet bijpassen. Enige jaren geleden voorkwam de
gemeente het faillissement van De Flint door een forse financiële injectie. We vragen ons af of
gezien het verleden bij het bestuur van de SWA niet teveel de mening heeft geleefd dat de
gemeente toch wel zou bijspringen als het financieelfout zou gaan -Wim en Bets



GolÍen versus MidgetgolÍen
De fractieleden van de Amersfoortse SP hebben op zaterdag 28 juni hun eerste raadsperiode
afgesloten met een gezamenlijk partijtje midgetgolf. De SP-fractie heeft hiermee expliciet en
demonstratief niet deelgenomen aan het partijtje Golf dat door de gemeente is georganiseerd.
Daarvoor zijn uitgenodigd: de gemeenteraad, het college, ambtelijke vertegenwoordigers en de
pers. De fractie vindt het niet gepast om in tijden van bezuinigingen op kosten van de
gemeenschap te gaan golfen , NB met buffet nà! De SP is in principe niet tegen dit soort
uitstapjes, als de kosten maar door de deelnemers zelf betaald worden. De kosten voor het
golfen, met eten, komen grofweg neer op 100 euro per deelnemer (schatting Aline Verhoef-
Franken, communicatie-adviseur raadsgriffie). Als er zo'n 100 deelnemers zijn, betekent dat een
slordige 10.000 euro.
De SP{ractie stelt voor om ons deelvan de kosten voor het Golfen , die de gemeente namens
de SP niet hoeft te maken, te storten op de rekening van kinderboerderij De Vosheuvel tussen
Leusden en Amersfoort. De Vosheuvel is dubbel bedreigd, door een op het nippertje afgewende
gemeentelijke bezuiniging en door het massaal ruimen van de bijzondere collectie pluimvee -
Frits
Groen Links reageerde bij monde van David Mol met onderstaand bericht:
"Jammer. Op zich waardering voor principes, maar onderling sociaal contact heeft z'n waarde.
lk betreur het persoonlijk dat jullie je isoleren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die je als raadsleden hebt
voor de toekomst van de stad etc. Ook vind ik het jammer dat jullie zo de suggestie wekken dat andere partijen niet
integer zouden zijn. Dus eigenlijk is dit een te goedkoop publicitair succesje waarmee jullie willen scoren over de
ruggen van de collega-raadsleden heen. Dien de volgenden keer een motie in waarin je deze verspilling aan de orde
stelt, oftewel, vecht met open vizier." - David Mol

Actieweek Sociale Dienst
Van 16 tot en met 19 juni heeft de SP Amersfoort de actieweek Sociale Dienst georganiseerd.
Mensen konden hun ervaringen met ons delen over de Sociale Dienst Amersfoort. We
verzamelden rond de dertig reacties. Op de eerste plaats willen we iedereen hartelijk bedanken
die heeft meegewerkt aan de nu al positieÍ verlopen actie. Zonder de steun van de actieve SP
leden en alle andere mensen was dit niet mogelijk geweest. Dankzij de actieweek weten we
meer over de Sociale Dienst, de specifieke problemen, we hebben een beter contact hebben
met de uitkeringsgerechtigden en hebben niet te klagen gehad over de aandacht vanuit de
media. ln het kader van de actieweek hebben we de directie en de medewerkers van de Sociale
Dienst geïnformeerd over onze bedoelingen. Dit door middel van een aantal gesprekken met de
directie en een persoonlijke brief gericht aan alle medewerkers. Verder hebben we gesproken
met de cliëntenraad van de Sociale Dienst en diverse sociaal-maatschappelijke instellingen in
AmersÍoort. Wat kunnen we zeggen over de reacties? Het aantal reacties steeg naarmate de
week vorderde. Daar ziin we tevreden mee. Gebleken is dat we ons als SP Amersfoort terecht
zorgen maken over de Sociale Dienst. Volgens de mensen is de Sociale Dienst Amersfoort niet
in staat om de bijzondere uitkeringsituaties te begeleiden, mensen van de juiste informatie te
voorzien, de privacy te waarborgen en dat uit de bejegening weinig medemenselijkheid blijkt.
Naast deze hoofdlijnen hebben we veel persoonlijke verhalen gehoord waaruít bleek dat heel
veel mensen dagelijks enorme problemen doormaken. Verder is er een specifiek probleem
meerdere malen gehoord wat we landelijk willen bespreken. - Gidia Kap en Han Meij

Agenda
deadline volgende afdelingsinlegvellen 6 augustus en 10 september
12 juli - stadswandeling met waarschijnlijk Jan de Wit, 2o" kamerlid SP
14 september - Festival Tomaat (informatie via Hans van Leeuwen: (01 0) 2a3 55 68 of hvleeuwen@sp.nl)
I oktober Afdeli n gsvergaderi n g (locatie vol gt)

Bereikbaarheid AÍdeling tijdens de zomerperiode
Op 1a juli is onze laatste vergadering van het seizoen 2OO2|2OO3.ln de zomerperiode zijn we bereikbaar op in ieder
geval 1 van deze nummers: 033-4808632 (Rikus), 033 - 461 2003 (Wim) en 033 4631337 (Dick).


