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AD MEIJER WINT ZORGDEBAT HU AMERSFOORT
Ad Meijer, SP-lijsttrekker voor de statenverkiezingen op 18 maart, heeft het zorgdebat gewonnen dat de 
Hogeschool Utrecht woensdag in Amersfoort organiseerde.
Het debat was georganiseerd aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk. Deze casussen waren 
door de studenten zelf voorbereid en gaven een goed beeld van de problemen die het bezuinigingsbeleid 
van het kabinet Rutte/Samson en het Amersfoortse college van PvdA, VVD, CU en D66 voor de inwoners 
oplevert.
http://amersfoort.sp.nl/nieuws/2015/03/studenten-stemmen-ad-meijer-wint-zorgdebat-hu-amersfoort

VERKIEZINGSDEBAT VOOR MENSEN MET BEPERKING
Op 26 februari, vond er in Amersfoort een verkiezingsdebat plaats; georganiseerd voor en door mensen 
met een (verstandelijke) beperking. De SP werd vertegenwoordigd door Gerard Bosman en Jan Breur.
Speciaal voor de gelegenheid had de SP een programma geschreven in nog makkelijkere taal; toegespitst op
die punten die voor mensen met een beperking belangrijk zijn.
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/02/vervoer-moet-toegankelijk-zijn-voor-iedereen
http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.sp.nl/files/attachments/programma_in_makkelijke_taal.pdf

GEMEENTEN BETALEN MINDER VOOR THUISZORG DAN HET KOST
De markt voor huishoudelijke hulp is ongezond. Gemeenten zijn in veel gevallen niet bereid een reële 
vergoeding voor hulp in de huishouding te betalen. Dit leidt tot faillissementen van zorginstellingen en 
tot uitholling van de rechtspositie van hulpverleners.
In ruim kwart van de gevallen ligt het uurtarief dat Nederlandse gemeenten betalen onder de kosten van 
een uur huishoudelijke hulp, zo blijkt uit een studie van adviesbureau Berenschot. De onderzoekers spreken 
van een situatie die “niet duurzaam” is. In de sector werken ongeveer 100.000 mensen.
http://www.nrcq.nl/2015/03/03/gemeenten-betalen-minder-voor-thuiszorg-dan-het-kost

'MEER AANDACHT VOOR MONDZORG IN THUISZORG NOODZAKELIJK'
Met het nieuwe project 'De mond niet vergeten!' wordt geprobeerd de mondzorg van de thuiswonende 
oudere te verbeteren. Elly Duijf van Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) legt uit...
http://www.nursing.nl/Verzorgenden/Achtergrond/2015/3/Meer-aandacht-voor-mondzorg-in-thuiszorg-noodzakelijk-1715201W/

KABINET MOET INGRIJPEN BIJ ONTSLAGGOLF IN THUISZORG
Het extra geld dat het kabinet heeft uitgetrokken om banen in de thuiszorg te redden, blijkt een druppel op 
een gloeiende plaat. ‘Van de beoogde 14000 banen in de thuiszorg zijn er amper 200 gered. De 
ontslagenteller in de zorg staat op bijna 30.000 mensen. Dit kan zo niet langer, het kabinet moet de regie 
terugnemen,’ zegt Gijs van Dijk van het FNV-bestuur. 
http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/vvt/nieuws/1009785-kabinet-moet-ingrijpen-bij-ontslaggolf-thuiszorg/

WMO/ZORGKOSTEN 2015
2015 is het jaar waarin grote veranderingen plaatsvinden. Ook in de zorg.
Voor mensen die van zorg afhankelijk zijn, kan dit ingrijpende gevolgen hebben. 
De SP wil graag weten hoe de veranderingen vallen, en heeft een enquête opgesteld. Aan u het 
verzoek om uw cliënten hier op te wijzen, en eventueel te helpen bij het invullen ervan...
http://veenendaal.sp.nl/form/wmozorg-2015
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INFORMATIE T.B.V. VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN
Wat doen de Provinciale Staten?
•De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau. Ze gaan met name 
over mobiliteit, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur, economie en werkgelegenheid.
•De leden van de Provinciale Staten kiezen ook de Eerste Kamer.

Wat doet de Eerste Kamer?
•De Eerste Kamer controleert de wetten die al door de Tweede Kamer zijn vastgesteld. Ze kijken 
daarbij vooral of de wetten uitvoerbaar zijn, en of ze niet in strijd zijn met andere wetten. Ook 
geeft de Eerste Kamer een politiek oordeel.
•Een meerderheid in de Eerste Kamer kan slechte wetten, zoals het beperken van de vrije 
artsenkeuze, tegenhouden. Goede wetten, zoals de normering van topinkomens kan ze aannemen.
Ook als dat tegen de zin is van het kabinet.

Waar staat de SP voor?
1.Meer banen, vooral voor de mensen die lager opgeleid zijn en een grotere afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt.
2.Ruim baan voor bus en fiets als alternatief voor de auto. Ook in wijken en kleine kernen. 
Hierbij speciale aandacht voor de toegankelijkheid.
3.Geen groen volbouwen, werk maken van betaalbare en energiezuinige huur- en 
koopwoningen.
4.Behoud van voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in de kleine kernen.
5.Verduurzaming, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Kan ik op een Veenendaler stemmen?
•Ja, dat kan. Jan Breur staat op plaats 8 van de lijst voor de SP...

WAT HEBBEN DE STATENVERKIEZINGEN MET (THUIS)ZORG TE MAKEN?
> De Provincie houdt zich onder andere bezig met economie en werkgelegenheid. Aangezien er, 
met name in de thuiszorg, veel banen op de tocht staan, is de Provincie mede- verantwoordelijk 
voor het lot van de thuiszorgers.
> De Provincie moet toezien op een goede spreiding van (ziekenhuis)zorg, en voorzieningen.
> De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Die controleren op hun beurt alle 
wetten voordat ze worden aangenomen. Dus ook de wetten die betrekking hebben op zorg.

MEER INFORMATIE:
 http://veenendaal.sp.nl/verkiezingen/2015
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