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SP AMERSFOORT EN OMSTREKEN

Amersfoort betaalt onder minimum loon!
Wie rond 16 juni van dit jaar de website van het Ministerie van Sociale
Zaken bezocht constateerde dat de regering de wettelijke ruimte heeft
vastgesteld voor gemeentes die willen starten met de zogenoemde pilot
loondispensatie. Deze wettelijke kaders maken het mogelijk om mensen met
een bijstandsuitkering of mensen in de sociale werkvoorziening te verplichten
om onder het wettelijk minimumloon te gaan werken. Zij ontvangen dan een
aanvulling op dat loon van de gemeente. Amersfoort heeft zich (helaas!)
hiervoor aangemeld. Maar hier is iets geks aan de hand: de gemeente vult niet
.an tot het minimumloon.
.-,t betekend dat mensen in de WSW en de bijstand in het vooÉaan onder
het minimumloon betaald kunnen worden, als ze de pech hebben in deze
pilot terecht te komen.De SP vind dit schandalig!.
Tevens worden er geen nieuwe banen gecreeerd, maar bestaande jobs.

Werknemers die solliciteren naar een baan op minimumloonniveau moeten het
opnemen tegen mensen die domweg minder betaald krijgen.

Straks treffen we in een supermarkt 2 caissières naast elkaar aan, waarvan
de I het minimumloön onfuangt en de ander een aanmerkelijk lager salaris.
De cassiere die minder dan het minimumloon betaald krijgt, die bouwt ook nog
eens geen pensioenrechten op. Deze pilot loopt tot eind 2012. Nergens is er
vastgelegd wanneer deze pilot als geslaagd moet worden omschreven. Hij is
dus altijd geslaagd!

Deze pilot pleegt in feite 2 CAO-moorden. Die op de CAO van de SW-bedrijven
en op die van de sector waar de mensen te werk worden gesteld. Al met al

voldoende argumenten om, met onmiddellijke ingang, onze medewerking
ln deze pilot te beëindigen. Stop de CAO-moord! Stop de uitholling van het

Vettelijk minimumloon en zeg nee tegen deze pilot!

Actie op pilot 'betalen onder het minimumloon'.

Bent u of kent u iemand die:
- ln de WSW zit of een bijstandsuitkering krijgt en
- onder het minimumloon betaald wordt?

Graag willen we in contact komen met u!

Bel of mail naarAd Meijer: 0654281367 ofadmeijer@casema.nl
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Feestel ijke kerngroep.
De komende jaren worden rechts, rechtser, rechtst. Er
wordt bekort op alles wat een SP'er lief is: sociale zeker-
heid, zorg, onderuvijs en cultuur. Tijd dus om het verzet
te organiseren. Want ook zonder Rutte 1 is Amersfoort al

bezig deze dingen af te breken.

De pilot'betalen onder het minimumloon', de sloop van
Ganskuyl en Weberstraat, TSN die zijn mensen niet of
slecht uitbetaald, het chronisch gebrek aan fietsenstallin-
gen op het station en een disco. Het zijn slechts voortek-
enen van wat ons te wachten staat.

Maar niet alles is zo donker als het lijkt. Op maandaga-
vond 20 september was daar het lichtpuntje. Maarliefst
32 mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om

in actie te komen. Met deze helden hebben we de nieuwe
kerngroep feestelijk afgetrapt. We hebben kennis gemaakt,
gediscussieerd, gebrainstormed, (letterlijk) aan de nieuwe
samenwerking gebouwd en geproost.

Maar na deze feestelijke aftrap is het tijd voor actie! Op

maandag 1B oktober is de volgende kerngroep. Je bent
van harte welkom op 20uur in de Griffiekamer op het stad-
huis. We gaan er hard tegen aan! Doe je mee?

Ook kun je je opgeven voor onze listserver. Hierdoor blijf je
per mail op de hoogte van de laatste acties en overlegdata.
Opgeven kan bij Mieke, mieke.horlings@gmail.com v

Roemer zet 2500e handtekenino disco
Afgelopen zondag heeft Emile Roemer, de fractievoorzitter De handtekening van Roemer werd$zet op een heuze
van de SP, de 2500e handtekening voor een discotheek discovloer. Met deze discovloer haalt ROOD Amersfoort al

in Amersfoort gezet. Hij deed dit tijdens de Kick-off van sinds vorig jaar zomer handtekeningen op voor een disco-
ROOD, jong in de SP in poppodium de Kelder. theek in Amersfoort. "Maar", zegt Mieke Horlings "er wordt
De kick-off was voor ROOD het feestelijke begin van een al sinds 1984 gepraat over een disco. Het wordt hoog

nieuw politiek jaar. Amersfoort is niet bij toeval gekozen. tijd dus dat de dansgelegenheid er komt. En met 2500
Niet alleen ligt het centraal, maar hier komt ook volgend handtekeningen is het wel duidelijk dat het de jongeren
jaar het nieuwe hoofdkantoor van de Socialistische Partíj. van Amersfoort niet snel genoeg kan gaan


