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Volgens Paulus Jansen (ïweede Kamerlid SP) is

de huurverhoging met grote spoed door de Eerste
en Tweede Kamer geloodst, waardoor ftu veel
uitvoeringsproblernen zijn ontstaan. Jansen: "Van

drie op de tien huurders waren de gegevens nog niet
bekend. Halverwege maart is de wet aangenomen en
voor 1 mei moest de huurverhoging bekend zijn bijde
huurders. Daarvoor moesten de woningcorporaties
de inkomens van alle huurders hebben bekeken.
Niet alleen een schandelijke inbreuk op de privacy,

ook een onmogelijke taak. Overal duiken verhalen op
over verkeerde cijfers."

Omdat er veel inkomensgegevens onbekend of
verkeerd zijn, hebben sommige corporaties ervoor
gekazen om bij huurders waarvan het inkomen
onbekend is een huurverhoging van 4% te geven.

Jansen: "§tel dat de buurman in exact hetzelfde
huis zit met exact hetzelfde inkomen, maar dat zijn
inkomen wel bekend is. Dan krijgt de buurman een
huurverhaging van S,5%. Zo is er op grote schaal
sprake van rechtsongelijkheid."
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Er heerst totale chaos bij de uitvoering van
de wet lnkomensafhankelijke l-{uurverhaging.
Woningcorporaties, gemeenten en belastingdienst
werken massaal met verkeerde cijfers. Daarom heeft
het zin bezwaar te maken tegen de huurverhogingen.
De afdeling Amersfoort van de SP organiseert een
tweetal avonden waarbij huurders hulp kunnen krijgen
bij het bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Op woensdagavond 12 iuni kunnen huurders
terecht in het Wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat
2, tussen 18.30 tot 21 .00 uur.

Op woensda gavond í9yuní kunnen huurders terecht
bij de fractiekamer van de §P in het stadhuis tussen
18.30 en Y.A0 sur. Zie daarvoor de SP-kraam bij het
Raadhuisplein.

Wat u mee moet nemefi:
- Voorstel huuraanpassing
- De begeleidende brief
- De uerklaring inkomensindicatie van de
belastingdienst.
- Uw Digid inlognaam en password (zodat U zelf kunt
inloggen) voor een 1860 verklaring op de site van de
belastingdienst.
- Heeft U GIEN Digid, dan dient U uw
Burgerservicenummer hij U te hebben (voorheen
sofinummer) en dient U vroeg te komen omdai we U
dan maar tot 20:00 uur kunnen helpen, in verband
met bereikbaarheid van de belasting telefoon.

Twijfelt U of u wel bezwaar kunt maken? Kom dan
toch, ook dat kunnen we voor u vaststellen!Als u zelf
bezwaar wilt maken tegen de huurverhoging kan dat
op de site van Huurcommissie (vww.huurcommissie.
nl) of via de Woonbond (www.woonbond.nl).
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Het nieuwe coííege is nu een kwartaal bezig in
onze stad. De verpakking oogt enorn socfaal,
maar d* inhoud verschílt nauweliiks van wat
rve de afgeÍopen drie iaar hebben maeten
aanhoren. Eerliik gezegd was dat precies waar
de SP-fractie vaor vreesde. De PvdA koos na de

colíegecrsÍs in december voar samenwerki*g
met de WD en D66. En dat heeft een priis. De
Kersenbaan moet, hoe dan ook, doorgaan,
de Westetiike Ontstuiting staat redeliik in de
sÍr,ggers en het anbebauwd Beekdal ís onderweg'
Daarnaast wil de PvdApersé haar traetelkindies
uit het verleden, Amersfaort Vernieuv'tt en de
Hogewegzone, met inbegrip van het onnodig
dur* zwembad, reaÍrseren. En {ia, dan ziin er
natuurl$k te weinig middelen Qver am goede
WM O-zorg, een faÍsoe n tiike socÍaíe zekerh eid en
echte ontmoetingsplaatsen in wÍiken overernd Íe

houden.

Retoriek
Als je de PvdA-wethouders hoort spreken lijkt er

een sociale revolutie ih Amersfoort gaande. Alles
gebeurt nu in "de w'rjk". Jeugd- en thuiszorg worden
"wijkgericht" aangepakt. Prachtig toch? Wij SP'ers

houden daarvan. §chreef Agnes Kant niet ooit

dat prachtige rapport "De buurt, de schaal van de

toekomst"? Een inhoudelijke visie op wijkgerichte
aanpak vosr zorg, onderurijs, sociale samenhang

en veiligheid. Zou dat zijn wat de PvdA-wethouders
bedoelen als zij het over hun wijkgerichte aanpak

hebben? lk vrees van niet. Het kabinet voert vanuit
Den Haag een enorme kaalslag door in de thuis- en

jeugdzorg. Straks komen al die uitgeklede taken

op het bordje van de gemeente terecht. Dat gaat
geld kosten... Of niet. Zo'n college kan namelijk

twee dingen doen. Ofwel geld vrijspelen om een

aanvaardbare kwaliteit van diverse soorten zorg op
peil te houden, of onder het mom van "wijkgericht"

werken minimumpakketten aanbieden in de vorm

van doorverwijsloketten waar de kwaliteit en
professionaliteit uit is wegbezuinigd. Hoewel de

voornemens van het college nog erg vaag zijn valt

te vrezen dat voor de tweede optie gekozen gaat

worden. Zo zouden de nog te vormen Steun- en

lnformatie Punten (STIPS meervoud) voor een

zeer groot deel uit vrijwilligers gaan bestaan' Ëven

nadenken. Straks zulten er door het kabinetsbeleid
vele duizenden thuiszorgmedewerkers zonder werk

komen te ziten. Worden dat de nieuwe "vrijwilligers"

die in die STIPS zorgtaken met behoud van uitkering

moeten uitvoeren? Praktisch hoor, zeker goedkoop,

maar vooral asociaal.

Kersebaan schaamteloos doorgedrukt
De manier waarop dit college de Kersenbaan heeft

doorgedrukt is schaamteloos. Tot voar kart was
dit project nog erg omstreden. Vooral omdat er
aanwijzingen waren dat de uitvoering uiteindel'tjk

veet duurder uit zou vallen dan begroot. Om de

criticite sussen werd er in het coalitieakkoord gezet

dat er eerst onderzocht zou worden of het project

wel binnen het budget kon worden uitgevoerd' Pas

daarna zou de aanbesteding volgen" ledereen dacht

natuurlijk dat de gemeenteraad nog aan zet zou

komen. Maar wat doet dit college? Ze verklaren het

ondezoek geheim en laten via de pers weten dat de

aanbesteding al gestart is. Dag gemeenteraad. De

SP-fraciie zal geen gelegenheid onbenut laten om

deze ordinaire machtspolitiek aan de kaak te stellen.

Afgepoeierd bij llVM0-loket of sociale dienst?
Laat het ons weten!
Het beleid van de afgelopen jaren heeft er voor
gezorgd dat veel Amersfoorters geen aanspraak
rneer op thuiszorg en sociale zekerheid kunnen

maken. Al lang krijgen wij via voedselbank en

ouderenbonden signalen dat er mensen worden

afgepoeÉerd. De nieuwe zorg-aanpak zegt immers:

Heb je kinderen? Schakel die maar in en kom later

weer eens terug. Verdien je meer dan anderhalf keer

bijstand? Dan hoef je niet meer langs te komen om

thuiszorg aan te vragen. Deze mensen worden dus

niet geregistreerd" De voedselbank krijgt regelmatig
mensen langs die geen gehoor krijgen bijde sociale

dienst. Vervolgens zorgt diezelfde voedselbank er

voor dat die mensen soms alsnog bij de sociale
dienst terecht kunnen. Vreemd. Mensen worden

dus alsnog geholpen, tenrvijl ze eerder werden

afgepoeierd. En wie zegt dat al die mensen die niet

door de gemeente worden geholpen altijd weer bij

de voedselbank terecht komen? Wie afgewezen

wordt staat meestal niet geregistreerd. Daarom is

het bizar dat dit college in een brief verklaart dat

het allemaal wel meevalt met de gevolgen van de

crisis. De kwetsbaren redden zich best, zo zeggen

de wethouders. Dat blijkt toch uit de statistieken?
Ëxtra geld voor sociale zorg en WMO is volgens dit

college dus niet nodig. De $P-fractie wil dit beeld

rechtzetten en met zoveel mogelijk mensen in

contact komen die ten onrechte bij de Sociale

Dienst of bij het Service Bureau Gemeenten (voor

WM0/thuiszorg) ztln afgewezen. Als u dit zelf
heeft meegemaakt of als u iemand kent die zo is
behandeld, meld dit dan snel b'tj mij op tel.: 06-54

28 13 67 of mail ameijer@sp.nl' Met behulp van

zoveel mogelijk van uw eruaringen zullen we dit

college laten zien hoe de sociale werkelijkheid er in
Amersfoort uitziet. lk hoor graag van u!

Ad Meijer,
fractievoorzitter $P

Eemeenteraad Amersfoort


