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Het nieuwe college haar eerste begrotin,g
gepubliceerd. Zoals wij al vreesden is er
niet veel om vrolijk over te zi1n, deze coalitie

heeft weinig te bieden aan Amersfoorters
die zitten te wachten op sociaal bef eidl
. '1e meest opvallende maatregelen"' zilnl Oé

\aangekondigde bezuinigingen in de zorg. Vanwege
bezuinigingen van het kabinet en oplopende
zorgkosten heeft Amersfoort een tekort op de zorg
dat op gaat lopen tot I miljoen per jaar. ln eerste
instantie wil de coalitie hiervoor de reserves van
de gemeente inzetten, rnaar op termijn gaat het
college miljoenen bezuinigen op de zorg. Het
college zegt wel dat dit kan zonder kwaliteitsverlies,
maar iedereen kan nagaan dat een bezuiniging
van 8 miljoen gevoeld gaat worden door mensen!
Het college maakt verder geen cent extra vrij voor
sociaal beleid. Er wordt geen extra geld vrijgemaakt
om de tekorten in de zorE op te kunnen vangen.
En er gaat geen extra geld naar armoedebeleid

en minima. Het college heeft grote ambities op.
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gebied van wonen en duurzaamheid, maar het blijft
onduidelijk hoe deze ambities uitgevoerd moeten
gaan worden. En het college blijft hardnekkig
vasthouden aan de kostbare Westelijke Ontsluiting,
ook al,betekent dit dat er binnenkort al begonnen
moet 'worden met een massale bomenkap!
Wel zorgt het college opvallend goed voor zichzelf .
Meer dan een half miljoen per jaar is nodig voor
ondersteuning van de extra 2 wethouders. Geld dat
beter ingezet had kunnen worden om de tekorten in
de zorg te bestrijden. Het spreekt voor zich dat wij
ons blijven verzetten tegen deze foute keuzes van
hp't colleEe. Want het is tijd voor rechtvaardigheid,
bok in Amer§foort!
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Afgelopen week kwam
SP voorzitter Ron Meyer
naar de Moed,. om in
gesprek te gaan over het
belang van actie vberen.
Ron gaf inspirerende
overtuigende
adviezen gebaseerd
op zijn ervaring bij de
organizer
FNV.
voerde hij daar acties
met schoonmakers en
distributiewerkers. Maar
natuurlijk ook met de
ervaring van zijn eigen
Heerlense SP klopclub.

en
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Al ruim twee jaar gaat de Amersfoortse klopclub de
buurten in om in gesprek te gaan en actie te voeren

met Amersfoorters. ln de tussentijd hebben we
veel bereikt, van nieuwe badkamers in Schothorst
tot huurverlaging in Randenbroek Zuid. Van een
veiligere Noordewieruveg in het Soesterkwartier tot
de sloop van schimmelwoningen aan de Bachweg.
Ook hier in Amersfoort voeren we de Strijd voor
Rechtvaardigheid.

De korhende tijd zullen we eens in de zes weken
een avond organiseren om dieper in te gaan over
lokaal activisme, of lokale ondenruerpen zoals
schimmelwoningen, huurrechtofthuiszorg. Natuurlijk
ben jij van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.
Wil je meer weten over de volgende bijeenkomst?
Stuur dan een mail naar amersfoort@sp.nl.
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De coalitie van WD, D66, Groenlinks en lriur heeft elk bedrijf haar eigen directie, haar
wil miljoenen gaan bezutnigen CIp
de zorg de komende jaren. Op dit moment is
ChristenUnie

nog onduidelijk waarop bezuinigd gaat worden,
maar alles lijkt er op te wijzen dat dií gepaard
zal gaan met een slechtere toegang tot zorg.

eigen panden, haar eigen personeelsafdeling, etc'
Hierrnee gaat onnodig veel geld verloren dat niet
meèr direct naar het verlenen van zorg kan gaan.
Fsqr d* zorg zelf in handen te nemen krijgen we
nreer invloed op de uitvoering, en bieden we meer
zekerheid aan het personeel

dan nu in de onzekere vrije
markt waar om de Paar iaar

De SP vindt dat er ook gekeken
moet worden naar de vele
onnodige kosten in de z0rg
die niet rechtstreeks naar de
werkvloer gaan zodat deze
bezuinigingen niet ten koste
gaan van de mensen die
zorg nodig hebben of van de
mensen die deze zorg verlenen,

Daarom hebben we opnieuw
het voorstel ingediend om
een gemeenschappelijk thuiszorg bedrijf te gaan
onderzoeken. Wanneer de gemeente zelf de
medewerkers in de thuiszorg in dienst neemt kan
er bespaard worden op aanbestedingskosten en
administratieve

en

organisatorische meerkosten.

aanbesteed rnoet worden het
geval is. Deze extra zekerheid
voor het personeel, die wat ons
betreft in vaste dienst komen bij
het gemeentelijke thuiszorgbedrijf,

zorg er ook voor dat mensen die
affrankelijk van thuiszorg zijn niet
telkens weer opnieuw te maken
krijgen met nieuwe medewerkers
Helaas blijft het college geloven in de markt, en
weigert het college zelfs te onderzoeken of ons
voorstel beter is! Daarom gaan we zelf onze plannen
verder uitwerken het komende jaar. Wilje ons hierbij
heipen? Neem dan contact op met de afdeling!
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Een geheime

coalitieafspraak verbiedt de
coalitiepartijen in Amersfoort om voor nieuwe
onderzoeken naar de omstreden Westelijke
Rondweg te stemrnen. De SP is zeer ontstemd over
het bestaan van deze geheime afspraak en ziet dit
als een ondermijning van 1 van de belangrijkste
kerntaken van de raad, de controlerende functie.
Om die reden dienen SP raadsleden Jongerman en
Molenkamp schriftelijke vragen in aan het college.

"Zelfs onderzoeken naar de financiële situatie en
risico's zijn niet toegestaan", zegt SP-fractievoorzitter
Marijke Jongerman, "maar gemeenteraadsleden
horen verantwoordelijk om te springen met
gemeenschapsgeld en nieuwe informatie kan
er altijd toe leiden dat daarvoor ook nieuwe
onderzoeken nodig zijn. Het is uitermate kwalijk
dat politieke stokpaardjes van bepaalde partijen
binnen de coalitie nu blijkbaar zwaarder wegen dan
het gemeenschappelijk belang. De belastingbetaler
mag straks voor de kosten opdraaien omdat
coalitiepartijen hun controlerende taak niet meer
serieus nemen."
Mogelijk verklaart het bestaan van deze afspraak
ook waarom Groenlinks in mei 2018 tegen een

motie van SP raadslid Rob Molenkamp stemde
waarin gevraagd werd om nieuwe feiten rondorn
de Westelijke Rondweg te onderzoeken, iets waar
Groenlinks veel kritiek op heeft gekregen uit haar
eigen achterhan. "Op dat rnomeni waren de coaliïier:nderhandelingen nog gaande, maar indien deza._
afspraak daarbij al op tafel lag rnoest Groenlinks
wel tegen de motie stemmen. Op deze manier wordt
de demscratie en daarmee dus ook de oppositie dus
buitenspel gezet", concludeert Jongerman.

Tijdens

de

vorige raadsperiode leidde

een

onderzoek naar de Westelijke Rondweg nog tot
spanningen binnen de coalitie. Toen Amersfoort
onder financieel toezicht werd gesteld door de
pr:ovincie Utrecht diende de SP een motie in waarin
gevraagd werd om bezuinigingen op deze rondweg
te onderzoeken. Tot verrassing van velen stemden
de toenmalige coalitiepartijen PvdAen D66 ook voor
deze motie. "Het is niet ondenkbaar dat de WD dit
soort verrassingen heeft willen voorkornen door nu
te eisen dat de coalitiepartners voor geen enkel
vervolgonderzoek meer stemmen, ongeacht wat
de nieuwe omstandigheden zijn." zegt Jongerman,
"rnaar je kan je afvragen hoe democratisch dat nog
is."

