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ZORGGELD BLIJFT ZORGGELD
Zorggeld blijft zorggeld. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen, waardoor niet-
uitgegeven geld voor het Sociale Domein in een zorgspaarpotje (bestemmings- reserve) komt, 
en niet op de grote hoop verdwijnt. De motie werd ingediend door een groot aantal partijen - 
waaronder de SP - en had gelijk een meerderheid.
Het besteden van zorggeld aan andere zaken heeft de SP ergernis opgeleverd. En niet alleen de
SP, maar ook veel andere Veenendalers. De SP is de daarom actie OORMERK ZORGGELD 
gestart; dit is een handtekeningenactie om het geld voor de zorg ook bij de zorg te houden.
Tijdens de raadsvergadering toonde fractievoorzitter Jan Breur een stapel handtekeningen en 
meldde dat de teller inmiddels al op 1000 stond. 

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/12/zorggeld-blijft-zorggeld

REM OP BEZUINIGINGEN WMO
Er is een rem gezet op de bezuinigingsplannen die het College had op de WMO. Van de vijf 
voorgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn er drie in de koelkast gezet, dankzij een voorstel 
van ProVeenendaal, SP en anderen.
SP-raadslid Jan Breur gaf in de raadsvergadering van 26 november j.l. aan dat zijn partij het 
gevoel kreeg dat niet - zoals formeel wordt gesteld - de burger centraal staat, maar de 
bezuiniging. Het College lijkt een hyperfocus te hebben op de financiële kaders, en die boven 
de kwaliteit van zorg te plaatsen.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/12/rem-op-bezuinigingen-wmo

PROBLEMEN DOOR TOENAME ZORGKOSTEN
Mensen met een hulpvraag hebben gemiddeld €171,- minder te besteden, als gevolg van de 
toegenomen kosten voor zorg en WMO. Dit blijkt uit de enquête WMO/Zorgkosten, die SP-
afdeling Veenendaal het afgelopen jaar gehouden heeft.
De enquête is ingevuld door 59 Veenendalers met een hulpvraag; in de leeftijd van 23 tot en 
met 91. 78% van hen geeft aan minder te besteden te hebben door de veranderingen in het 
'Sociale Domein'.
Deze veranderingen hebben onder andere tot gevolg dat mensen het gevoel hebben te moeten 
bedelen, onrust en angst ervaren, en geconfronteerd worden met lange wachttijden voor 
hulpmiddelen.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/12/problemen-door-toename-zorgkosten

Direct naar het rapport:
https://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.sp.nl/files/attachments/008_wmo_0.pdf
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SP AFDELING VEENENDAAL BEDANKT IEDEREEN DIE ZIJN/HAAR
HANDTEKENING HEEFT GEZET ONDER DE PETITIE 'OORMERK ZORGGELD'

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/01/sp-bedankt-veenendalers-voor-handtekening

Buurtzorg wil TSN Thuiszorg overnemen
Buurtzorg heeft plannen om het noodlijdende TSN Thuiszorg over te nemen. Als de overname 
doorgaat dan blijven veel banen bij TSN behouden, meldt Nieuwsuur.
TSN levert huishoudelijke hulp in meer dan 300 gemeenten. In Rotterdam heeft TSN ruim 750 klanten. 
Het grootste thuiszorgbedrijf van Nederland kreeg in november uitstel van betaling.

Buurtzorg wil TSN overnemen en heeft plannen ingediend bij de twee bewindvoerders van de 
thuiszorgorganisatie. Voorwaarde van Buurtzorg voor de overname is dat TSN failliet gaat.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/137220/Buurtzorg-wil-TSN-Thuiszorg-overnemen

Bijna een miljoen handtekeningen Volkspetitie Red de Zorg
De afgelopen maanden hebben duizenden zorgmedewerkers, cliënten en sympathisanten actie 
gevoerd voor goede zorg. Op 12 september kleurden ruim 15.000 mensen Amsterdam wit tijdens de 
grote Red de Zorg demonstratie. Door het hele landen voerden regionale zorgcomités actie en haalden 
ze samen bijna een miljoen handtekeningen voor de Volkspetitie Red de Zorg op. Tijdens de 
bijeenkomst op 15 december maakten FNV de laatste stand bekend. In totaal zijn er 941.623 
handtekeningen opgehaald en nog steeds komen er handtekeningen binnen.

http://www.fnvvoorzorg.nl/nieuws/2015/12/16/historische-zorgafspraken-dankzij-acties-fnv-leden/

HET KENNISNETWERK THUISZORG VAN SP-afdeling VEENENDAAL
WENST ALLE LEZERS VAN DEZE NIEUWSBRIEF EEN GOED 2016 TOE

Sluit je aan bij de SP via https://www.spnet.nl/aanmelden/lid
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