Emile Roemer heeft in de kerst- en nieuwjaarsgroet naar alle SP-leden stil gestaan
bij de stand van zaken in binnen- en buitenland. Hij stelt vast dat veel Nederlanders
het zwaar hebben, door ziekte, werkloosheid, laagbetaald werk, armoede en
schulden. Maar terwijl het aantal huishoudens dat moet rondkomen van minder dan
€9.250 per jaar sinds 2012 is gestegen met 53.000 (naar 717.000), steeg het aantal
miljonairs in diezelfde periode met 40.000 (naar 173.000). Op papier is Nederland
een rijk land. Maar wist u dat de rijkste 10% van onze bevolking 61% van al het
vermogen bezit? Dat is gemiddeld bijna 1 miljoen per huishouden! Die welvaart is
dus niet al te eerlijk verdeeld. En 6 jaar na het begin van de huidige crisis is die
scheve verdeling nog steeds grotendeels taboe, ondanks dat iedereen wel aanvoelt
dat er eigenlijk genoeg voor iedereen is!
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Op 21 januari hebben we daarvoor onze bijeenkomst (gehad). En de komende tijd
zullen we allereerst op de laatste zaterdag van de maand weer op Belcour staan, op
het Emmaplein bij de fontijn, om te laten zien dat de verdeling eerlijker kan. Want er
is genoeg voor iedereen.
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Er is genoeg voor iedereen! Dit is dan ook de boodschap die we als SP het komende
halfjaar aan de bevolking van Nederland duidelijk gaan maken. Alle afdelingen in het
land gaan hier mee aan de slag. En de afdeling Zeist blijft natuurlijk niet achter.
Onlangs was nog in het nieuws dat bestuurders in publieke sector maar wat minder
moesten gaan verdienen. De Eerste kamer heeft zelfs een extra vergaderdag
ingelast om dit nog voor 2015 geregeld te hebben. Maar de VVD gaat dit dan toch
blokkeren, in ieder geval voor een jaar. Twee VVD-ministers lopen moeilijk te doen
over de uitvoering. Dit staat toch in schril contrast met bijvoorbeeld onze
postbezorgers. Die moeten dankzij de ‘privatisering’ van de post tegenwoordig voor
nauwelijks meer dan het minimumloon onder hoge werkdruk en voor periodes van
maximaal 3 jaar (waarna ze er – of ze nou 18 zijn, of de 60 gepasseerd – tijdelijk uit
moeten), de post bij u en mij bezorgen. En steeds meer thuiszorgorganisaties gaan
ook beknibbelen op het salaris van de thuiszorgers. Ook dit komt omdat een VVDwet door de PvdA met blijkbaar veel enthousiasme wordt ondersteund. En wat de
denken van de voorstellen om mensen met een uitkering verplicht aan het werk te
zetten. Werk dat dus niet meer normaal betaald wordt en zo verliezen weer andere
mensen hun fatsoenlijk betaalde baan. Kortom: als het erom draait ‘de
aandeelhouders tevreden te houden’ is niets te gek. En terwijl de bestuurders die dit
soort maatregelen bedenken zichzelf loonsverhogingen geven van tot 10% per jaar,
is de koopkracht van de lage en de middeninkomens in de afgelopen 30 jaar met
slechts 27% gestegen, ofwel met gemiddeld minder dan 1 procent per jaar! Hoezo
eerlijk delen?
Dit komende halfjaar gaat ook de SP-Zeist op zoek naar de voorbeelden. Zijn de
verhoudingen in Zeist ook zo scheef? Ik denk het wel! Ik weet niet precies hoeveel
mensen er afhankelijk van de voedselbank zijn, maar in 2014 is dat aantal al tot
boven de 150 gekomen. Tegenover die mensen is het niet eerlijk dat de gemeente
plannen heeft om vele miljoenen uit te geven aan een opfrisbeurt van het centrum.
Voor wie is dat centrum straks? Er zijn al genoeg mensen voor wie een aantrekkelijk
winkelcentrum helemaal niet aantrekkelijk is voor hun portemonnaie. We zullen als
SP-afdeling hier in Zeist dus echt aan de bak moeten. Jullie, de leden, kunnen en
moeten ons helpen daarbij. Waar zie je voorbeelden van een oneerlijke verdeling,
waar zijn verbeteringen mogelijk en wat dienen we aan de kaak te stellen. We willen
het eerlijker verdelen van de koek vooral ook op een ludieke doch prikkelende
manier onder de aandacht van de bevolking van Austerlitz, Bunnik, Bosch en Duin,
Den Dolder, Huis ter Heide, Odijk, Werkhoven en Zeist kunnen brengen…
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Per 1 januari zijn de jeugdzorg en de thuiszorg de volledige
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit zijn een paar onderdelen van
de decentralisaties. Omdat de gemeente dichter bij de burgers staat heeft
het Rijk dit soort taken direct bij de gemeente neergelegd.
En de gemeente mag dus ook gaan bepalen hoe ze dat gaan doen.
Koortsachtig heeft men op het raadhuis dan ook gewerkt om alle regels
klaar te hebben. Voor de thuiszorg geldt dat dit deels gedurende het
eerste half jaar van 2015 allemaal gaat veranderen. En ja, de gemeente
kan ook veel dichter bij de mensen staan en mogelijk ook wel veel meer
praktische maatregelen nemen. De burocratie zou op zijn minst een stuk
minder moeten worden. Dat is het streven van de gemeente en de
wethouder houdt maar niet op om te vertellen dat "iedereen de zorg krijgt
die nodig is".
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Waarom hebben dan zoveel mensen een ongemakkelijk gevoel hierbij?
1. Het Rijk geeft alle gemeentes bij elkaar veel minder geld dan het Rijk vroeger zelf nodig had
(samen met de gemeentes). Kortingen van 25% zijn heel normaal. Het positieve idee dat de
gemeentes dit soort zaken beter kunnen regelen is vooral ook ingegeven door het PvdA-VVD
kabinet om heel flink te bezuinigen.
2. De regels vanuit Den Haag zijn eigenlijk pas het laatste halfjaar echt bekend gemaakt. Dus de
gemeentes moesten in een heel korte tijd al hun regels ook gaan maken en daarbij alle
uitvoeringscontracten maken. Haastwerk dus vaak. En haastige spoed is zelden goed.
3. Zeist heeft ook een regering met een hoog VVD-gehalte. Bezuinigen op zorg staat voorop, ieder
voor zich is het belangrijkste motto.
Het is niet alleen de SP die kritisch is, ook de vakbonden en de deskundigen geven aan dat er
aardig wat fout kan gaan. Ik wil graag dat dat niet gebeurd, maar ook ik ben er wel bang voor.
Dus is het voor de SP-fractie in de Zeister raad ook belangrijk dat we alle verhalen te horen
krijgen. Waar gaat het goed maar waar ook vallen mensen buiten de boot. En waarom?
De SP fractie vraagt alle SP leden dan ook om, als ze het zelf meemaken of als ze verhalen horen,
deze met ons te delen. Wij staan er open voor. Help ons de vinger aan de pols te houden van de
zorg. En trouwens ook zaken over de sociale werkplaats, de Wajong en de participatie vallen geheel
onder de gemeente, dus ook daarvan willen we misstanden graag weten.
Pieter Wout Duquesnoy

60% van de Nederlanders is voor het invoeren van een publieke
basisverzekering.
Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Van links tot rechts is er steun: een meerderheid van
de achterban van onder meer de PvdA, VVD en PVV is voor een publieke basisverzekering. De Hond
voerde de peiling, in opdracht van de SP, uit nadat SP-Kamerlid Renske Leijten het voorstel voor
één landelijke zorgvoorziening lanceerde. Leijten: ‘Ik ben blij dat zoveel mensen de voordelen van
een publieke basisverzekering zien. Mensen zijn het zat dat de grote zorgverzekeraars enorme
winsten maken en tegelijkertijd de premies verhogen.'
Leijten lanceerde afgelopen November het plan om de zorgverzekeraars om te vormen tot één
landelijke zorgvoorziening. Daardoor kunnen de premies omlaag, de kwaliteit van de zorg omhoog
en wordt de macht van de zorgverzekeraars gebroken. Leijten: ‘Eén organisatie is veel goedkoper
dan vele verschillende zorgverzekeraars en omdat we het publiek organiseren is het niet meer
nodig om zoveel premiegeld op te potten. Daarbij laten we de tijd van winst maken met duur
betaalde premies ook achter ons.’

