
fi$§§ffi&§ffiffi§H§§§§Wffi
SP ffiTRSTllllNT H llM§ÏRTIfi]I
: uttgavë'SOGIAHSnSCHE PARIJ AMERSFOORï E.O, . I 

.,,:20e JAARGANG oplage 430stuks,,r,. ::,Nn tOZ

redactie: MARG SMITS tet: 06 - 347 689 90 e-mai!: MJC,SMITS@GMAIL,COM NOV 2Oí9

TRIBUIII.BIIONGHS ETI|IGHT! IHTIII.IUIIIIII BITIT
De Tribune wordt in Amersfoort door een enthousiaste
groep vrijwilligers bezorgd. Eens in de maand komen
zi op maandagavond bij elkaar om De Tribunes
op te halen en te voozien van inlegvellen. Daarna
verspreiden zij zo snel mogelijk de bladen in hun
wíjk. Gezellig, sportief en zeer waardevol dusl Op
dit moment zijn wij op zoek naar bezorgers voor de

-' _ lgende wijken:

- Kattenbroek

- Nieuwland

- Zielhorst

- Schothorst

Wl jij helpen met de bezorging van De Tribune?
Neem dan snel contact op met Machteld Mossink via
mossink.m@omail.com of 06 45655465
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We gaan een nieuw landelijk partijbestuur kiezen. Elke

-SP-lid kan tijdens de Algemene Ledenvergadering
\-,/n een afdeling een stem uitbrengen. ln AmersfooÉ

doen we dat op 13 november in ons partijbureau
De Moed. We kiezen dan niet alleen leden voor
het algemeen bestuur, maar ook een landelijk
partijvoozitter en een algemeen secretaris in
functie. Je kunt je goed informeren door ook op 12
november om 20.00 u. (inloop 19.30 u.) naar ons
partijbureau De Moed te komen voor de presentatie
van de landelijke voozitterskandidaten. Meld je
daar wel voor aan via www.spnet.nl. De uitslag van
deze bestuursverkiezingen wordt op het landelijk
partijcongres van 14 december bekend gemaakt.
We bespreken op onze ledenvergadering van 13
novemberookhet congresstukdat in eerste instantie al
op onze vorige ledenvergadering (van 19 september)
aan de orde l$,vam. De landelijke congrescommissíe
heeft de eerste opmerkingen verwerkt en het stuk
inmiddels aangepast. Vanaf I november kun je zowel
het aangepaste congresstuk als alle kandidaten voor
het partijbestuur op SPnet bekijken.
Op onze ledenvergadering van 13 november zal ook
ons Amersfoorts tweede kameriid Maarten Hijinkhet
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14 oktober organiseerde de lokale voedselbank, in
samenwerking met de plaatselijke SP afdeling, een
thema avond over "Armoede in Amersfoort" speciaal
voor SP-leden. De bijeenkomst vond plaats op de
locatie van de voedselbank op bedrijventerrein De
lsselt.

Ruim 500 huishoudens zijn in Amersfoort
aangewezen op de voedselbank. ln een verhelderende
presentatie maakte de voedselbank duidelijk dat er
niet echt sprake is van een structurele daling van het
aantal cliënten. Zeer hoge woonlasten, Ílexcontracten
en de schuldenproblematiek zijn een aantal factoren
die daarbij aan de orde kwamen. Zo blijkt met name
de overheid één van de grootste schuldeisers.

De oplopende ongelijkheid waarbij aandeel-
houders en andere invloedrijke rijken eenzijdig van
economische groeilijken te profiteren, terwijl de lonen
en uitkeringen ver achterblijven, vraagt om gerichte
politieke ac'tie. Nadrukkelijk, zo was het oordeel van
de aanwezige SP'ers, kan worden aangehaakt bij de
"loonstrijd" zoals de landelijke SP die op dit moment
vormgeeft.

Lokaal kan er, zo steld en de aanwezigen vast, actie
worden gevoerd bij bedrijven, gevochten worden voor
betere lonen voor bijvoorbeeld thuiszorg medewerkers
en herinvoering van ondersteunende regelingen
voor mensen in de bijstand, zoals er in Amersfoort
een aantal bestonden voor 2011 die toen helaas zijn
wegbezuinigd.

woord voeren over de staat van de zorg in ons land.
Fijn dat we Maarten dan weer in ons midden mogen
venltrelkomenl
Gelukkig zijn we als partij niet alleen maar met onszelf
bezig, hoe belangrijk dat ook is. De jeugdzorg, het
nieuwe stadhuis en de toekomst van de sociale
huur in onze stad, met onder andere de strijd tegen
schimmelwoningen, staan voorop bij onze klopclub
en gemeenteraadsfractie en zo hoort het ook. Binnen
en - vooral ook - buiten de raad!

z:í\
Ad Meijer, VoozÍtter SP-Amersfoort
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De wethouder moet aan de slag om schimmelhuizen
in Amersfoort aan te pakken. Dat voorstel doet
SP-Raadslid Marc Smits in de Gemeenteraad. Uit
landelijk ondezoek blijkt dat ruim een kwart van de
Amersfoortse sociale huurders vocht en schimmel
heeft gemeld. Smits: 'Dat is geen verrassing. AI
jarenlang vraagt de SP, samen met huurders,
aandacht voor de slechte staat van veelAmersfoortse
woningen. Maar corporaties reageren vaak laks en de
wethouder vindt dat prima. Dat vind ik onacceptabel.
ledereen heefi recht op een fatsoenlijke en gezonde
woning.'

Eerder verscheen, na aandringen van SP-Kamerlid
Sandra Beckerman, een brief van minister Ollongren
over de landelijke aanpak van sehimmelwoningen.
Daarin stelt de mi nister dat gemeenten een belan grijke
verantwoordelijkheid hebben bij de aanpak van
ongezonde woningen. Smits: '\A/at mij betreft maakt de
wethouder nu afspraken met de corporaties over een
snelle en effectieve aanpak van schimmelwoningen.
Want iedere dag dat er een Amersfoorter ziek wordt
van zijn woning is er één teveel.'

De SP voerde eerdersamen met huurders uit Liendert,
Kruiskamp en De Koppel actie voor fatsoenlijke
woning. Op 19 november wordt de positie van
Amersfoortse huurders op verzoek van de SP ook in
de gemeenteraad besproken.
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ïenrvijl de bewoners uit de Vogelbuurt in actie zijn
om een groot deel van hun woningen te redden van
sloop, heeft de wethouder juist opdracht gegeven
om de sloop verder uit te werken. Dit tot verbazing
van een groot deel van de oppositie. SP, CDA,
Amersfoort20l4, Denk, BPA en LijstSanders vragen
daarom deze week opheldering over de handelswijze
van de wethouder.
SP-Raadslíd Marc Smits: 'De bewoners zijn heel
duidel'rjk zij willen niet dat de hele wijk gesloopt gaat
worden. De Alliantie lijkt echter haar zin door te willen
drukken. De wethouder zou juíst moeten zorgen dat
de bewoners serieus worden genomen en gehoord
worden.'

De SP is niet te spreken over de manier waarop het
Amersfoortse college het extra geld voor jeugdzorg
van het kabinet inzet. Vrijwel alle gemeenten kampen
op dit moment met enorme tekorten in de zorg, en de
regering trek daarom drie jaar lang extra geld voor
jeugdzorg uit voor de gemeenten. Voor Amersfoort
gaat het om ongeveer 3,1 miljoen Euro per jaar.

Uít de gemeentelijke begroting die naar de raad is
gestuurd blijkt echter dat het college dit geld niet inzet
voor jeugdzorg! ln plaats daaruan draait de coalitie
van WD, D66, Groenlinks en ChristenUnie een
eerdere investering van 3 miljoen Euro per jaar in de
zorg terug! Dat geld wil het college nu in gaan zetten
voor andere zaken dan zorg. Op deze manier sluisH
het college het extra jeugdzorg geld uit Den Haag op*-'
een slinkse wijze door naar uitgaven die niets met
zorg te maken hebben!

SP-Raadslid Marijke Jongerman vindt het niet te
begrijpen dat het college zo met zorggeld om gaat.
'Tenuijl er op dit moment tientallen instellingen in de
jeugdzorg op omvallen staan en er een schreeuwend
tekoil is aan personeel gaat het college leuke dingen
doen met dat geld. Er wordt geen enkele bezuiniging
op de zorg teruggedraaid. Er wordt geen cent extra
uitgegeven aan zorg in Amersfoort hierdoor. En er
komt geen cent extra terecht bij jeugdzorginstellingen
en hun personeel.'

De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen ingediend
over dit besluit van het college, en zal bij de
begrotingsbehandeling met een voorstel komen on*-
het extra geld voor jeugdzorg ook daadwerkelijk voor
jeugdzorg in te zetten, en niet voor andere zaken.
Jongerman roept ondertussen iedereen die afhankelijk
is van jeugdzorg op om protest aan te tekenen tegen
dit besluit van het college. 'Of je nu patient, ouder,
docent of zorgverlener bent, nu is het zaak om het
college te laten weten dat het dit geld in moet zetten
voor jeugdzorg en niet voor iets anders. Want de
jeugdzorg heeft dit geld keihard nodig in Amersfoort!'
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í2 november í9.30 Be Moed - Bijeenkomst kandidaat-partijvoozitters in De Moed. Aanmeíden via spnet.nl
13 november 20.00 De Moed -Algemene Ledenvergadering SP Amersfoort in De Moed
20 novemher í9.30 Oude Stadhuis - Lang de deuren met de Klopclub *

7 december 13.30 Oude Stadhuis - Lang de deuren met de Klopclub "
í8 december {9,30 Oude Stadhuis - Lang de deuren met de Klopclub *

"Voor meer informatie over de Klopctub kunt u contact opnemen met Judith van Zon: jvzonïl@gmail.com


