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Dinsdagavond 1 6 juni spraken thuiszorgcliënten
de gemeenteraad toe. Het ondenruerp was door
de SP, samen met het CDA, onderde aandacht
van de raad gebracht. Deze bijeenkomst was
hard nodig. De manier waarop de gemeente
Amersfoort bestaande cliënten de afgelopen
maanden heeft behandeld deugt niet.

Vanaf 1 januari van dit jaar geldt er een nieuwe
aanpak voor de Huishoudelijke Hulp. Bestaande
cliënten krijgen niet langer uren zorg door de
gemeente toegewezen.
De gemeenteAmersfoort heeft eind vorig jaa r met

de thuiszorgbedrijven afgesproken dat zij voor
veel minder geld de zorg aan de cliënten moeten
leveren. De thuiszorgbedrijven mogen zelf het
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aantal uren zorg bepalen, zolang de cliënt maar
een "opgeruimd en gestructureerd huishouden"
heeft (wat dat dan ook mag betekenen). Wat door
de SP al direct na invoering werd gesignaleerd
blijkt zich inmiddels op grote schaal te hebben
voorgedaan. Veel bestaande cliënten zijn de
afgelopen maanden op onzorgvuldige wijze
uren van hun Huishoudelijke Hulp kwijtgeraakt.

de

De cliënten hebben
leden van de
gemeenteraad ond u bbelzin n ig d u idelijk gemaakt
dat zij zich door de gemeente Amersfoort slecht
behandeld voelen. En met succes! Behalve de
SP en het CDA, geven meerdere fracties aan te
gaan werken aan voorstellen die ervoor moeten
zorgen dat deze mensen opnieuw en dan
eerlijk - worden beoordeeld. Wordt vervolgd!
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Eind 2014 heeft de SP in het hart van aan de Rabobank om ook aan hen duidelijk te
Hooglanderveen handtekeningen opgehaald
voor de terugkeer van een pinautomaat in
Hooglanderveen. Deze handtekeningen zijn
toen aangeboden aan dorpswethouder Buitelaar
waarbij hem is gevraagd in overleg
met betrokken partijen (Rabobank
en Boni) te regelen dat er in het dorp
zelf weer een geldautomaat komt. Dit
overleg is er, maar duurt ondertussen
alwel heel erg lang.
Na een telefoontje van de SP, deelde de
Rabobank de SP mee, dat z$de mening
van de dorpsbewoners zouden laten
'meewegen'in hun keuze. Deze uitdaging
heeft de SP opgepakt:
Aan Hooglanderveeners wordt gevraagd
een ansichtkaart
tekenen. Deze
kaarten worden binnenkort aangeboden

te

maken dat dit voor de Hooglanderveeners erg
belangrijk is en de SP het er niet zomaar bij laat
zitten
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dinsdagavond 30 juni in de
gemeenteraad in ieder geval de kraakheldere
boodschap! Werkers bij thuiszorgbedrijf
TSN hebben aan de gemeenteraadsleden

Dat was

duidelijk gemaakt wat de ontslagdreigingen
en loonsverlagingen voor hun betekenen.
Terwijl zij door de jaren heen altijd de zorg
voor hun cliënten centraal hebben gesteld
worden zrj steeds meer geconfronteerd met
verlaging van hun inkomen met schulden en
bijkomende sociale problemen als gevolg. Met
steun van FNV-bestuurder Tom Wennekers
maakten hun persoonlijke verhalen diepe
indruk op de aanwezige gemeenteraadsleden.
TSN is in Amersfoort de grootste aanbieder van
Huishoudelijke Hulp. De afgelopen maanden
werd duidelijk dat in onze stad 33 medewerkers
met een vast contract, en 24 medewerkers
met een flexibel contract met ontslag worden
bedreigd. Bovendien verlaagt TSN in Amersfoort

bij 300 thuiszorgmedewerkers het

loon.

Amersfoort zelf geen extra geld wilde bijleggen
en alleen het zwaar gekorte budget uit Den
Haag wilde inzetten zijn thuiszorgbedrijven als
TSN met te weinig geld aan het werk gezet. De
ontslagdreigingen en loonsverlagingen komen
dus ook door de manier waarop Amersfoort
de Huishoudelijke Hulp heeft ingekocht. Alleen
al daarom moet Amersfoort in actie komen.
Gelukkig is dit in de gemeenteraad niet alleen de
opvatting van SP en OPA. Ook de fracties van
ChristenUnie en GroenLinks lieten weten mee te
willen werken aan maatregelen die ontslagen en
loonsverlagingen bij TSN moeten voorkomen.
Wordt dus vervolgd in de gemeenteraad, maar
zonder druk van acties gaat het niet zomaar
lukken daar een meerderheid achter ons te
krijgen.

de SP samen met TSNmedewerkers i n a u g u stus en september
twee actiebijeenkomsten georganiseerd. Werkt
u bij TSN of kent u iemand die bij TSN werkt?
Neem dan contact op met Bob van Ravensberg,
tel.:06 54 963 733 of bob_v_ravensberg@
hotmail.com, om te kijken hoe u kan helpen
bij deze actie. Voor een geslaagde actie is het
belangrijk dat zo veel mogelijk thuiszorgers mee
doen!
Daarom heeft

th u iszorg

De raadsbijeenkomst vond plaats op initiatief
van de fracties van SP en OPA. Deze fracties
willen dat gemeenteraad en college alles op
alles zetten om ontslagen en loonsverlagingen
bij TSN te voorkomen. T'rjdens de discussie

met gemeenteraadsleden werd nog

eens
duidelijk wat de rol van de gemeente Amersfoort
geweest is bU de inkoop van zorg. Omdat
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