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11 November: SP-NOVEMBERDEBAT: WMO
Op woensdag 11 november a.s. zal het 11e Novemberdebat van SP Veenendaal plaatsvinden. Het thema 
betreft de WMO. Het debat begint om 20:00u in Activiteitencentrum Duivenwal aan Duivenwal 1 te 
Veenendaal. Vanaf 19:30 is er inloop met koffie en thee. De toegang is gratis. U bent van harte welkom 
hierbij aanwezig te zijn.

Hoe is de WMO geregeld in Veenendaal? Wat komt er bij kijken om goed WMO-beleid op te zetten? En 
wat kunnen we leren van andere gemeenten? Deze vragen staan centraal tijdens het Novemberdebat, 
dat dit jaar haar elfde editie beleeft.

Het debatpanel bestaat dit jaar uit Marieke Overduin (CDA, wethouder in Veenendaal), Jan Burger (SP, 
wethouder in Wijk bij Duurstede) en Cees van Hal (voorzitter WMO-forum in Veenendaal). Ook zal een 
ervaringsdeskundige vertellen hoe zij de WMO in Veenendaal beleeft.
De presentatie van deze avond is in handen van
SP-regiovertegenwoordiger Koen Verhofstad.

Besluitvorming WMO-kader uitgesteld

De besluitvorming over het WMO-Beleidskader is uitgesteld naar de gemeenteraadsver-gadering van November.
Hij stond geagendeerd op de vergadering van Oktober, maar aangezien deze erg lang bleef zijn er een aantal 
onderwerpen – waaronder het beleidskader –  verdaagd.

De inzet van de SP zal hierbij zijn om niet onnodig te bezuinigen op zorg. Iedereen die van zorg afhankelijk is, moet
krijgen wat hij of zij nodig heeft; iedereen die in de zorg werkt moet fatsoenlijk worden betaald.

Bij de behandeling van de begroting, in de gemeenteraadsvergadering van oktober, bleek dat niet ALLE partijen 
vinden dat zorggeld heilig is. De VVD diende een voorstel in om het koopcentrum te pimpen uit budget wat voor 
het Sociale Domein was bestemd. De VVD kreeg geen meerderheid voor dit voorstel.

Wijziging in gemeenteraadsfractie SP

Gemeenteraadslid Jaap Pottjewijd heeft de SP-fractie verlaten, en heeft hierbij zijn raadszetel niet teruggegeven
aan de SP.  De partij heeft begrip voor het vertrek van Pottjewijd, die zich niet meer bleek te kunnen vinden in de
ideologie, partijstructuur en uitingen van de SP. Echter; dat Pottjewijd bij zijn vertrek zijn zetel niet aan de partij 
terug heeft gegeven, wordt door de SP afgekeurd.

In de media geeft Pottjewijd aan dat er binnen de SP geen ruimte was voor zijn afwijkende mening. De SP neemt 
hier afstand van: afwijkende meningen worden juist zeer gewaardeerd, omdat die het denken vooruit helpen. Er is
echter verschil tussen het plaatsgeven van een afwijkende mening, en het toegeven aan iemand's ijdelheid.

De SP stelt zich discreet doch transparant op in deze kwestie. Meer informatie is te vinden op:

http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/10/sp-leden-vragen-zetel-terug 
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SP: BETAALBARE ZORG,
WEG MET ZORGVERZEKERAARS

De zorg kan beter en betaalbaarder, en we kunnen af van de macht van de zorgverzekeraars. 
Dat laat de SP zien in het plan 'De zorg is van ons'. Het Centraal Planbureau (CPB) rekende de 
plannen door en kwam tot de conclusie dat in het SP-plan 7 van de 10 gezinnen goedkoper uit 
zijn. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Ons zorgstelsel loopt nu vast. Het is duur, bureaucratisch en 
de zorgverzekeraars hebben te veel macht. Het was hard nodig dat daar een alternatief voor 
kwam. Onze plannen maken de zorg weer sociaal en publiek. Ook leveren ze tienduizenden 
banen op.'

Het rapport is te vinden op:

https://www.sp.nl/sites/default/files/zorg-rapport2015_2.pdf
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