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VEENENDAAL EN HET NATIONAAL ZORGFONDS

Er zijn al meer dan 80.000 mensen die hun steun gegeven hebben aan het Nationaal Zorgfonds zonder eigen 
risico. En daar horen ook veel Veenendalers bij.
Tijdens onze actie afgelopen zaterdag in het dorp, hebben we gehoord dat mensen het niet alleen bij een  
steunbetuiging laten zitten. Veel mensen hebben ook een actiepakket aangevraagd en helpen mee met de 
campagne.
Daar zijn we blij mee. Op de foto ziet u een van hen.

Ook meedoen? Surf naar https://nationaalzorgfonds.nl/

ZORGGELD. VOOR ZORG.
De onderbesteding in het Sociale Domein, oftewel het overgebleven zorggeld, zal niet verdwijnen op de grote 
hoop. Op 30 juni heeft de gemeenteraad tijdens 'Verantwoordingsdag' een aantal voorstellen - mede-ingediend 
namens de SP - aangenomen, dat het zorggeld veilig stelt voor de zorg.
Uit de jaarstukken van de gemeente blijkt, dat er 5,3 miljoen euro in het sociale domein 'over' is. Aanvankelijk 
zou daarvan 'slechts' 3 miljoen in de eerder gecreëerde zorgspaarpot gestoken worden - en de rest zou vervallen 
voor algemeen gebruik.
Het WMO-forum gaf eerder aan boos te zijn over deze gang van zaken. Er is nog een hoop te winnen op het 
gebied van zorg. De hoge eigen bijdragen die gevraagd worden, leiden tot zorgmijding. Dan past het niet om duur 
zorggeld aan andere zaken uit te geven.

Meer informatie: https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/07/zorggeld-voor-zorg

THEMA-AVOND ZORG; 26 SEPTEMBER
Op maandag 26 september hoopt SP-afdeling Veenendaal een thema-avond te organiseren rondom de Zorg..

Tijdens deze avond zullen maarliefst 3 Tweede-Kamerleden spreken: 
Carla Dik-Faber (Chr.Unie), Roelof Bisschop  (SGP) en Renske Leijten (SP). 

Meer informatie volgt, maar zet de datum vast in uw agenda!
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STRIJD VOOR ZORG. STRIJD VOOR WELZIJN.
Bij de behandeling van dejaarstukken op 30 juni zij er diverse voorstellenaangenomen ter verbetering van de zorg en betere 
besteding van het zorggeld. Maar de strijd voor zorg ging verder - en gaat verder. 
PvdA en SP dienden op 4 juli, bij de Bestuursrapportage, een voorstel in, om de bezuinigingen op Welzijn op te schorten. 
Zodoende zou het aanbod niet worden aangetast ~ wat nu wel dreigt te gebeuren. En nu de gemeente een bijzonder 
goedgevulde zorgspaarpot heeft, kan het welzijnswerk prima zonder accute bezuiniging helaas kreeg dit voorstel behalve van 
indieners PvdA en SP alleen steun van GroenLinks.
Bij de Kadernota, diezelfde dag, is er een voorstel aangenomen om het tarief voorschoonmaakondersteuning niet te verhogen.
Ook is er een voorstel aangenomen die voorziet in een prijsvoor maatschappelijk betrokken jongeren. Onder beide 
voorstellen prijkte ondermeer de handtekening van SP-fractievoorzitter Jan Breur. 
Een voorstel van PvdA, SP en GroenLinks om, door een verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting), investeringen in 
o.a. welzijn te maken kreeg geen meerderheid. Een voorstel van PvdA, CDA en SP om de aanbesteding voor het welzijnswerk 
uit te stellen evenmin. 

Meer informatie: https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/07/strijd-voor-zorg-strijd-voor-welzijn

'THUISZORG IS NIET HOMOVRIENDELIJK...'
Veel homoseksuele ouderen zijn volgens het COC al tientallen jaren uit de kast, maar hebben het gevoel dat ze weer terug in 
de kast moeten. De reden? Volgens de organisatie is de normale thuiszorg intolerant, en durven homoseksuele ouderen niet 
over hun leven te vertellen.
De organisatie Gay Care richt zich specifiek op homoseksuele ouderen. Directeur Wilbert Wienema vertelt dat ouderen het 
belangrijk vinden dat degene die thuis voor hen zorgt, snapt hoe hun wereld in elkaar zit.

Meer informatie: http://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/thuiszorg-niet-homovriendelijk-ouderen-gaan-weer-terug-de-kast

FNV: 'AL 17.000 BANEN WEG DOOR FAILLISSEMENTEN THUISZORG' 
De FNV maakt zich grote zorgen over 'een golf' aan faillissementen in de thuiszorg. De afgelopen anderhalf jaar zouden al zo'n
17.000 medewerkers hun baan zijn verloren. 'Gemeenten moeten ophouden met de doorgeslagen bezuinigingen, zodat nóg 
meer faillissementen voorkomen kunnen worden’, zegt Sarah Dobbe van de FNV. 
Hans Buijing, voorzitter van branchevereniging Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), waarschuwde eerder dit jaar in 
het FD al voor een nieuwe golf aan ontslagen in de thuiszorg. Vooral aan het eind van dit jaar verwacht Buijing 
faillissementen, omdat verschillende bedrijven dan door hun productieplafond heen gaan.

Meer informatie: http://fd.nl/economie-politiek/1161343/fnv-meer-faillissementen-in-thuiszorg-moeten-voorkomen-worden

COLUMN: WAAR HAAL IK HET VANDAAN 
DOOR: Baukje Hiemstra

Elke donderdagavond trekt een groepje SP ers er op uit om steun te zoeken voor het Nationaal Zorgfonds.  Veel 
van de mensen die bezocht zijn hebben hun naam en adres opgegeven. Dan zijn er nog mensen die dit 
liever digitaal doen. Al met al een vruchtbare actie.
Een van de mensen die achter het Nationaal Zorgfonds staan, verzuchtte dat ze niet meer wist waar ze het geld 
vandaan moest halen. Samen met haar man moest ze leven van de AOW. Dit is €1495,00. Als de huur, de 
ziektekostenverzekering en gas en licht betaald waren, hield ze ongeveer € 75,00 per week over om van te leven.
"We zijn allebei ziek. En we hebben dit jaar  al ons eigen risico helemaal betaald. Dat is voor ons beiden € 750,00 
mevrouw. Een half maandinkomen. Ik weet echt niet hoe ik nog rond moet komen."
Vind u ook de zorgverzekering knetterduur en vind u ook dat de solidariteit weer terug moet keren in de zorg?
Ga dan naar https://nationaalzorgfonds.nl/ en betoon uw steun.

Baukje Hiemstra

LID WORDEN? https://www.spnet.nl/aanmelden/lid
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