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VOORSTELLENREGEN IN VERGADERMARATHON

Tot diep in de nacht vergaderde de gemeenteraad, op maandag 3 juli. Vele 
voorstellen passeerden de revue. Het was de bespreking van de 'Kadernota'; de 
plannen voor het komende jaar. De vergadering duurde extra lang, omdat ook het 
'verantwoordingsdebat' over 2016 moest plaatsvinden. Dat kon niet eerder, omdat 
de accountant nog niet klaar was.

De volgende dag werd duidelijk dat dit de laatste raadsvergadering was, die werd
voorgezeten door Burgemeester Wouter Kolff. Hij is namelijk opgeroepen om 
burgemeester in Dordrecht te worden...

Er is een voorstel van de SP aangenomen, om mensen erop te wijzen dat zij een 
herindicatie voor de WMO kunnen aanvragen, als zij denken dat hun huidige 
indicatie tekort schiet. Ook zal er dan gewezen worden op het de mogelijkheid 
tot cliëntondersteuning. Uit gesprekken, onder andere op de bijeenkomst 'Koffie,
Cake & WMO', bleek dat indicaties nog al eens tekort kunnen schieten - en dat 
cliëntondersteuning (te) weinig bekendheid geniet.
Ook is er een voorstel aangenomen om het tarief van de schoonmaakhulp dit jaar 
niet te verhogen, maar vast te houden op €10,-. Een voorstel voor een (naar 
inkomen gestaffelde) tegemoetkoming in de kosten haalde het niet.

MEER INFORMATIE: https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/07/voorstellenregen-in-vergadermarathon
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COLLEGE LEGT VISIE SOCIAAL DOMEIN 
VOOR AAN GEMEENTERAAD

Het college van Veenendaal legt een geactualiseerde visie op het sociaal domein 
voor aan de gemeenteraad. In deze visie wordt integraal werken op het gebied van
Jeugd, Wmo en Participatie verder vormgegeven nieuwe accenten gelegd voor het 
beleid voor de komende jaren. 

De SP ziet de visie met graagte tegemoet, en zal deze kritisch tegen het licht 
houden. Voor de SP staat goede zorg en ondersteuning voorop: de basis moet op 
orde zijn.

MEER INFORMATIE: https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/07/college-legt-visie-sociaal-domein-voor-aan-gemeenteraad

DE NOOD IS HOOG ~ LEGER SPRINGT BIJ IN ZORG
Het personeelstekort in de zorg is zo groot dat sommige instellingen zelfs het 
leger hebben gevraagd deze zomer bij te springen. “De nood is zo hoog. Als er 
medisch personeel bij Defensie beschikbaar is, willen we die mensen hebben,” 
zegt manager Giovanni Coenen van thuiszorgorganisatie Surplus. 

Surplus is niet de enige zorginstelling die met dergelijke maatregelen het 
steeds nijpender wordende personeelstekort te lijf gaat. Ook Careyn, Thebe en de
Stichting Elisabeth overwegen Defensie en het onderwijs te gaan inschakelen.
Defensie staat op voorhand niet afwijzend tegen de inzet van zijn medisch 
personeel in verpleeghuizen of in de thuiszorg. Maar alleen in incidentele 
gevallen.

MEER INFORMATIE: http://www.ad.nl/breda/leger-springt-bij-in-zorg-west-brabant-de-nood-is-hoog~a4992125/

SLECHTS ÉÉN PARTIJ VERWIJDERD 
VAN HET VERLAGEN VAN HET EIGEN RISICO

Na drie maanden formatiepogingen, is een nieuw kabinet nog niet in zicht. VVD, 
D66, CDA en ChristenUnie gaan nu aan een nieuwe poging beginnen. Intussen gaan 
vanuit de Kamer steeds meer stemmen op dat de wereld gewoon doordraait en daarom
de nieuw gekozen Kamerleden niet op hun handen kunnen blijven zitten. 

Inmiddels hebben SP, GroenLinks, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren en DENK,  
aangegeven dit voorstel te steunen. Het CDA en de ChristenUnie houden de kaarten
tegen de borst nu zij aan een nieuwe formatiepoging gaan beginnen. Het voorstel 
om het eigen risico met 100 euro te verlagen, komt echter letterlijk uit het 
verkiezingsprogramma van deze partijen.  Er is nog slechts één partij nodig (CDA
of ChristenUnie) om dit te realiseren.

FRAGMENT OPINIESTUK COBIE GROENENDIJK en LILLIAN MARIJNISSEN
Lees het volledige artikel hier: 

https://www.sp.nl/opinie/lilian-marijnissen/2017/nog-slechts-partij-verwijderd-van-verlagen-van-eigen-risico

https://www.sp.nl/opinie/lilian-marijnissen/2017/nog-slechts-partij-verwijderd-van-verlagen-van-eigen-risico
http://www.ad.nl/breda/leger-springt-bij-in-zorg-west-brabant-de-nood-is-hoog~a4992125/
https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/07/college-legt-visie-sociaal-domein-voor-aan-gemeenteraad
http://veenendaal.sp.nl/
mailto:spjanbreur@gmail.com


H U L P V R A A G
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De
SP zal voor de vierde keer deelnemen in Veenendaal. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. De programmacommissie van SP 
Veenendaal is bezig om het verkiezingsprogramma samen te stellen.

In dit programma zullen zorg (thuiszorg, WMO, etc.) een belangrijke rol 
spelen. De SP wil fatsoenlijke en betaalbare zorg voor iedereen. En 
fatsoenlijke betaling en arbeidsomstandigheden voor de mensen die de zorg 
brengen.
Om een zo goed mogelijke koers uit te stippelen voor de zorg, hebben wij de 
hulp van u (DE ZORGPROFESSIONALS) nodig!

ONZE HULPVRAAG:

Wij ontvangen graag aandachtspunten voor de zorg in Veenendaal voor de 
komende vier jaren. Zaken, waar u als professional tegenaan loopt. En dan 
met name punten waar de politiek te weinig aandacht voor heeft.
Uw ervaringen en kennis uit de praktijk kunnen ons programma verrijken, en 
bijdragen aan een koers voor de best mogelijke zorg.

Mail uw punten/ideeën VOOR 15 AUGUSTUS naar spjanbreur@gmail.com .

Iedereen die punten aandraagt, krijgt een persoonlijke reactie.
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