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tractie SP fieltl]Uil oueÍ ffintal huisuilreninsen
De SP-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend
over huisuitzettingen in Amersfoort. De SP maakt
zich zorgen over het stijgende aantal huisuitzettingen
en wil graag weten waar deze mensen terecht zijn
gekomen. Ook is zij benieuwd hoe de gemeente
Amersfoort een verdere stUging gaat voorkomen.

ln2A12 zijn woningcorporaties in Nederland bij6750
huishoudens, waaronder 950 gezinnen, overgegaan
tot huisuitzetting. Dat aantal is 10 procent hoger
dan in 2011" Dat blijkt uit een onderzoek dat
koepelorganisatieAedes onder ongeveer de helft van
de woningcorporaties in Nederland gehouden heeft"
Bij driekwart van de ontruimingen blijkt'huurschuld'
de oozaak te zijn.

De SP-fractie maakt zich zorgen over de
ontwikkelingen rondom huisuitzettingen in
Amersfoort. De voorraad sociale huurwoningen slinkt
en de wachtlijst urgent woningzoekenden is overvol.
Waar komen deze mensen na uitzetting terecht en
wat betekent dit voor andere Amersfoorters die op
een sociale huururoning wachten?
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Daarom vindt de §P-fractie het van het grootste
belang dat er met spoed inzicht wordt gegeven
in de Amersfoortse situatie. zodat noodzakelijke
maatregelen snel kunnen worden genomen. Terecht
schrijft staatssecretaris Klijnsnna op I april in antwoord
op vragen van de Tweede Kamer: "lk verwacht dat
gemeenten en corporaties zich tot het uiterste zullen
blijven inspannen om een verdere stijging van het
aantal huisuitzettingen te voorkomen."

De §P-fractie vraagt zich af of Amersfoort deze
veruuachting waar gaat maken?

Ook bezorgd over hetwonen inAmersfoort? Doe mee
met de werkgroep Wonen, mail naar amersfoort@
sp.nl voor meer informatie.

Be striiil uoor ilo §Eisrors
saal il00r1
Wie denkt dat de strijd voor de thuiszorg in Amersfoort
afneemt, nu er een sociaal akkoord is, komt bedrogen
uit. Met de nullijn tegenover banen helpt de regering
mensen in de thuiszorg de armoede in. Hoezo sociaal
akkaord?

De succesvolle demonstratie Handen thuis Rutte heeft
Iaten zien dat veel mensen de thuiszorg een warm hart
toedragen" Ruim 6000 mensen kwam zaterdag 6 april
2013 naar Den l-laag om hun stem tegen het asociale
beleid van Rutte ll duidelijk te maken.

Wat ons opviel, was niet de massale aanwezigheid van
de Sfl maar de massale af,uezigheid van de PvdA.
Er zijn amper veren over bij de sociaal-democraten.
Kennelijk zit het pluche lekker.

Op zaterdag B juni is er een volgende demonstratie.
Ditmaal op het Museumplein in Amsterdam. ln Den
Haag hebben we afgesproken om voor 30.000
demonstranten te gaan. Dat moet lukken. Dat gaat
lukken als we er allemaalvoor gaan!

Doe mee met de acties van de werkgroep Zorg! Mail
naar arïersfoort@sp.nl voor meer informatie.
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Over dit thema is binnen de SP de laatste tijd veel gesproken. ln Amersfoort heeft Arnold Merkies,
Tweede Kamerlid van de $P, begin april vragen van leden beantwoord over een tientai punten , waarin
de SP suggesties doet voor een verdere uitwerking. Heel kort (!) samengevat:

1. ln de publieke sector is geen plaats voor marktwerking. De overheid wordt
hoofdverantwoordelijke voor de organisatie van goede zorg, ondenruijs, veiligheid e.d.

Gelijke rechten voor alle werknemers in Nederland. Fatsoenlijke beloning.
De financiële sector dient dienstbaar te zijn aan de maatschappelijke en economische
ontwikkeling. §cheiding van spaar- en zakenbanken"
Vitale sectoren van onze economie laten we niet overgaan in buitenlandse handen.
Maatschappelijk nut is belangrijker dan wat economisch mogelijk is: de overheid
ontwikkelt criteria voor investeringen. Geen milieuvervuiling, wapenhandel en fin.
wanproducten.
De overheid krijgt meer zeggenschap over functie, eigendom en waarde van de grond.

Meer controle op handel in onroerend goed; woningcorporaties worden weer verenigingen
ln een demacratische samenleving hebben mensen invloed op hun woon-, werk- en

leefomstandigheden. Meer zeggenschap in bedrijven, het onderwijs, woningbcuw, zorg.
De menselijke maat is de schaal van de toekomst; schaalverkleining in de publieke sector.
De overheid investeeÉ in goed onderwijs en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek .

lnternationale samenwerking is van levensbelang. Betrek de bevolking via een
reÍerendum en reguleer arbeidsmigratie om concurrentie op lonen een halt toe te roepen.

Tijdens onze bijeenkomst met Merkies is niet alleen kritisch gesproken over WAÏ we willen, maar is ook

de vraag opgeworpen HOE we dat willen. Tot 1 juni hebben alle afdelingen de tijd om aanvullende of juist

andere voorstellen te doen. Ëind juni besluit de Partijraad over alle voorstellen" 16 mei beslissen wij over
wat te doen met de in onze afdeling gemaakte kanttekeningen bij het plan.

KOM NAAR ANZE TËË§ftIYERGADEË//VG OYËR DIT 1A PUNTEN PLAN !
Donderdag 16 mei, inloop v.a.: 19:30, aanvang: 20:00, locatie: Johanneskerk (t.o. stadhuis)
Ons 10 punten-plan vindt U op \A ryw.sp.nl of mail naar amersfoort@sp.nl of bel 06 34199366
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Algemene Ledenvergadering
inloop: 19:30, aanvang: 20:00
Locatie: Johanneskerk (t.o. stadhuis),

Westsingel 30, Amersfoort
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Donderdag 16 mei:


