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SP STELT AWBZ-LEUGEN AAN DE KAAK
Hoewel het kabinet beweert dat de zorg onbetaalbaar wordt, blijkt dat er sinds 2001 maarliefst zeventig 
miljard aan zorggeld uit de AWBZ te zijn besteed aan andere zaken. SP-Tweede-Kamerleden Renske Leijten
en Henk van Gerven hebben hierover een rapport opgesteld. 
Veenendaalse SP-vrijwilligers gingen hierover in gesprek op het Bruïneplein en Aller Erf. Uit die gesprekken 
bleek dat veel mensen schrokken van de grootte van het bedrag. Mensen die het getal uitgeschreven in 
cijfers zagen staan (70.000.000.000) lukte het niet om dit uit te spreken. Zeventig met een heleboel nullen, 
werd er vaak gezegd.
Lees het volledige artikel op: http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/10/sp-stelt-awbz-leugen-aan-de-kaak

KOM OP 8 NOVEMBER NAAR DEN HAAG
Op 8 november wordt de mogelijkheid voor het starten van een referendum besproken. De zorgwet WLZ is 
nu door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer. Met een andere belangrijke zorgwet 
(WMO) is dat vorige keer maar met één stem verschil gelukt. Wij moeten dus 8 november aan de Eerste 
Kamerleden duidelijk maken dat zulke grote bezuinigingen op de zorg echt niet kunnen.
De actie wordt georganiseerd door Abvakabo/FNV.
Meer informatie op: http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/aanmeldformulier-8-november/

KRITISCH OP WMO-VERORDENING
De SP is bijzonder kritisch op de nieuwe WMO-verordening. Omdat er minder geld beschikbaar is voor de 
zorg, en de gemeente een zwaardere verantwoordelijkheid draagt, is maatwerk van groter belang dan ooit. 
De SP vreest echter dat dit maatwerk een illusie is.
In de commissie voorafgaand aan de raadsvergadering sprak Yolande de Meer in. De nieuwe verordening is 
onder andere op haar van toepassing; zij is afhankelijk van de zorg en ondersteuning die de WMO moet 
bieden.
Lees het volledige artikel op: http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/09/kritisch-op-wmo-verordening
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17 November 2014:
BURGEMEESTER KOLFF PRESENTEERT 10e NOVEMBERDEBAT
Dit jaar vindt de tiende editie van het Novemberdebat; het jaarlijkse debatevenement van SP afdeling 
Veenendaal plaats. Voor deze bijzondere gelegenheid is de presentatie in handen van niemand minder dan 
Burgemeester Wouter Kolff. Het debat vindt plaats op maandag 17 november in 'De Eglantier' aan de 
Rederijkers (tegenover station Veenendaal West). Het thema is 'Solidariteit'. 
Zoals elk jaar is de toegang gratis, en is iedereen welkom. Vanwege beperkte ruimte wordt er echter wel 
aangeraden vooraf aan te melden; dit kan via veenendaal@sp.nl
Lees het volledige artikel op: 
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/10/burgemeester-kolff-presenteert-10e-novemberdebat-sp

SP VEENENDAAL ONDERSTEUNT ABVAKABO-ACTIE 'RED DE ZORG'
Sinds enkele weken zamelt de Veense SP-afdeling handtekeningen in onder het motto 'Red de Zorg'. 
Hiermee ondersteunt zij de actie die is geïnitieerd door ABVAKABO/FNV, om de zorg voor een kaalslag te 
behoeden.
Lees het volledige artikel op:
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2014/09/sp-veenendaal-ondersteunt-abvakabo-actie-red-de-zorg

ZORGFILMPJES
De veranderingen (bezuinigingen) in de zorg houden de SP behoorlijk bezig. In de afgelopen tijd is er 
behoorlijk wat voorlichtingsmateriaal over dit onderwerp ontwikkeld; ook door de partij. Naast de websites en
foldermateriaal, zijn er ook filmpjes gemaakt waarin de verslechtering van de zorg in beeld wordt gebracht.

Bekijk de parodie op een Postbus51-spotje op: https://www.youtube.com/watch?v=lIiiTjIkpC4
(Nederland verandert, de zorg verandert mee. Zorgsprookjes.)

Bekijk het actie-filmpje tegen de bezuinigingen op: https://www.youtube.com/watch?v=pl1n6pr1SHU
(Met name tegen de sluiting van verzorgingshuizen, met alle gevolgen van dien. In dit filmpje speelt de 
Veenendaalse Toke van de Rovaart één van de hoofdrollen, naast Emile Roemer.)

VITRAS SCHRAPT 30 ARBEIDSPLAATSEN
Vitras neemt een aantal “maatregelen” om “in te spelen” op de nieuwe wetten over zorg, welzijn en jeugd. Zo
worden de teams verkleind “opdat cliënten vaker dezelfde zorgverlener zien” en gaan medewerkers “het 
gesprek met cliënten aan” gericht op “zoveel mogelijk zelfstandigheid”.
Lees het volledige artikel op:  http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3062817

DEEL DE KENNIS!
Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's, zodat zij hem 
ook kunnen lezen. Heeft u deze nieuwsbrief via een collega 
ontvangen? U kunt zich ook zelf aanmelden via 
veenendaal@sp.nl
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