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kiezen EN delen
Waar staan wij voor
Als SP zitten we nu vier jaar in de gemeenteraad. We zijn geen onderdeel van het col-
lege, niet omdat we niet wilden, maar omdat de coalitiepartijen ons er niet bij wilden
hebben. Om te zorgen dat de andere partijen dit keer niet om ons heen kunnen, ga ik
voor zoveel mogelijk zetels in de Doetinchemse gemeenteraad, om zo in uw en mijn
gemeente het verschil te kunnen maken.

De laatste 20 jaar zijn de rechten en voorzieningen die in de ruime halve eeuw daar-
voor moeizaam door de vakbeweging en de PvdA zijn afgedwongen, door het beleid
van VVD, CDA en diezelfde PvdA weer afgebroken. We hebben allemaal kunnen zien
waar schaalvergroting, marktwerking en de ieder-voor-zich politiek toe hebben geleid:
een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, tussen ziek en gezond en tussen
mee willen doen en niet mee kunnen doen. Nu er steeds meer overgeheveld wordt
van het Rijk en de Provincie, komt er steeds meer op het bordje van de gemeentelijke
politiek te liggen. Lokaal de juiste keuzes maken is nu belangrijker dan ooit. Een ster-
ke SP in Doetinchem maakt de kans op een sociaal college veel groter. Zo kunnen we
samen de solidariteit, de menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid vergroten. Kie-
zen voor goede zorg voor degenen die dat nodig hebben, of dat nou jeugdzorg, zorg
voor  kwetsbare  groepen,  zorg  voor  ouderen,  persoonlijke  verzorging  of  zorg  voor
mensen met een arbeidshandicap betreft. Kiezen voor een prettige en veilige leefom-
geving. Kiezen voor mensen, niet voor stenen!

De SP gaat de gemeenteraadsverkiezingen in met twee SPeerpunten:

1. zorg
Het kabinet Rutte snijdt fors in de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandi-
capten. Het college van schuift de rekening van Rutte een op een door naar mensen
die zorg nodig hebben. Gevolg: forse bezuinigingen op de thuiszorg waardoor mensen
niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en ontslagen bij Sensire. Door actie van de
Abvakabo – FNV met steun van de SP lijkt de overgang van het vaste personeel door
de nieuwe aanbieders met behoud van arbeidsvoorwaarden, geregeld. Ook de men-
sen met een tijdelijk contract kunnen bij de nieuwe aanbieders terecht. Maar het kan
nog erger. Het kabinet gaat vanaf 2015 nog eens 40 procent bezuinigen op de thuis-
zorg. En ook daarvoor kunnen de huidige coalitiepartijen niks beters verzinnen dan de
rekening van Rutte opnieuw neer te leggen bij ouderen, chronisch zieken en gehandi-
capten. Dat moet en kan beter en socialer!

2. werkgelegenheid
Als het aan de SP ligt, komt de rekening van deze crisis ni�et te liggen bij mensen die
de crisis niet veroorzaakt hebben. De gemeente moet zich sterk maken voor meer ba-
nen, jongeren helpen bij het vinden van een opleiding of werk en lokale ondernemers
steunen. Werk dient ook te lonen. Mensen die iedere dag voor hun werk hun bed uit-
komen, hebben recht op een fatsoenlijk salaris dat duidelijk meer is dan een bijstands-
uitkering.  Als het aan het kabinet ligt wordt het werk straks ook nog overgenomen
door werklozen en bijstandsgerechtigden die daarmee hun recht op een uitkering vei-
lig moeten stellen. Dat is schandalig en daar moet de gemeente zich dan ook hard te-
gen uitspreken. Deze tijden vragen om een sociaal alternatief!

Hans Boerwinkel
lijsttrekker van de SP Doetinchem
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programmapunten

overdracht van zorgtaken van Rijk naar gemeenten

De grote verandering van de komende jaren voor alle gemeenten is de uitbreiding van
de zorgtaken. Tot nu toe ging de gemeente alleen over de WMO, maar daar komt echt
veel bij: jeugdzorg; de zorg voor ‘mensen met een arbeidshandicap’ (participatiewet);
en de zorg voor mensen die tot nu toe hulp kregen uit de AWBZ (bijvoorbeeld per-
soonlijke verzorging). De SP is voorstander van de overdracht van taken naar de ge-
meente en wij ondersteunen het wijkgerichte werken, dicht bij de mensen. Maar dan
wel op een goede manier, met goede afspraken waarin we vastleggen wat we willen
bereiken en vervolgens goed controleren. Op de langere termijn gaat dat geld opleve-
ren, maar op de korte termijn moeten we juist rekening houden met hogere uitgaven
op het gebied van de zorg.De SP wil, in tegenstelling tot veel andere partijen, geen
onderdelen uit de WMO halen (zoals wassen en strijken). Wat de SP betreft gelden de
volgende voorwaarden: 

• Het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt voor de uitvoering van de nieuwe
taken wordt ook echt aan die taken besteed. Overschotten worden niet gestort
in de algemene reserve en worden alleen gebruikt voor de zorg.

• We snijden niet in de omvang van de zorg maar gaan die doelmatiger organi-
seren: geen onnodige tussenlagen, mooie kantoren of dure managers. 

• Alle zorg in natura wordt uitgevoerd door medewerkers in loondienst. De ge-
meente betaalt  de uitvoerende zorgaanbieders een fatsoenlijk  tarief.  Dat is
een onderdeel van de ‘eerste SP-wet’ (door Agnes Kant en Renske Leijten)
die de thuiszorg beschermt tegen marktwerking.

• In aanbestedingsprocedures voor de zorg wordt opgenomen dat de nieuwe
aanbieder het zorgpersoneel van de oude overneemt.

• Patiënten- en belangenorganisaties blijven maximaal betrokken bij de lokale
invulling van de zorgtaken.

de zorg voor kwetsbare groepen

Voor mensen met een arbeidshandicap is de WEDEO erg belangrijk, maar door Haag-
se bezuinigingsdrift dreigen ze nu op straat te komen staan. Daarom wil de SP dat de
WEDEO:

• een rol speelt bij de invoering van de Wet werken naar vermogen;
• een taak krijgt als reïntegreerder ter vervanging van de nu ingehuurde com-

merciële bureaus.

Iedereen doet mee: voor de SP geldt dat iedereen mee telt en meedoet in onze maat-
schappij. Daar is soms geduld voor nodig. Soms zijn mensen zo door het leven gete-
kend dat ze het vertrouwen in de hulpverlening kwijt zijn. Herstel van vertrouwen start
met het bieden van een stabiele omgeving, inclusief onderdak. Als het echt niet an-
ders kan hebben we in de gemeente Doetinchem opvanghuizen als Domus en Skae-
ve Huse.

De SP wil verplicht werken met behoud van een uitkering niet toestaan. Een kortdu-
rende stage met als doel deelname aan de samenleving en de kans op werk vergro-
ten wordt gestimuleerd. Als het alleen om het werk gaat, moet hiervoor minstens het
minimumloon betaald worden en mag het geen verdringing op de arbeidsmarkt tot ge-
volg hebben.
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wat doet de gemeente wel en niet

Gemeenten hebben verschillende taken. Er zijn de wettelijk verplichte zoals: openbare
orde en veiligheid, de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, het beheer van wegen en
groen, de afvalverwerking en de zorg voor zwakkeren. Daar komen nog nieuwe taken
bij omdat het Rijk meer werk bij de gemeenten neerlegt. Hier kunnen we om te bespa-
ren geen taken uit halen, maar we kunnen ze wel slimmer en efficiënter uitvoeren.

Gemeenten voeren ook taken uit die niet verplicht zijn maar die voor de inwoners van
groot belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Zoals het beschik-
baar stellen en beheren van accommodaties voor binnen- en buitensport, het jonge-
ren- en ouderenwerk, cultuur en ook voor de lokale economie. Om te besparen op
deze onderdelen is al snel de reactie: snijden. In onze gemeente zijn en worden ver-
schillende vestigingen van de bibliotheek gesloten. En in de gemeenten om ons heen
zien we dat sportclubs en andere verenigingen gedwongen worden om de contributie
te verhogen door kortingen op de subsidies en verhoging van de huur van accommo-
daties. Dat mag in onze gemeente niet gebeuren. Amateursport, breedtesport en cul-
tuur moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Een landelijk applaus voor Amphion is
prachtig, maar als de voorstellingen te duur zijn voor veel Doetinchemmers, wat kopen
we dan voor dat applaus?

De SP wil de meedoenregeling beter bekend en makkelijker toegankelijk maken. Ook
willen we in leegstaande en vrijkomende gebouwen ruimte beschikbaar stellen voor
bijvoorbeeld startende ondernemers, jongeren en kunstenaars. 

begroting

De SP is een partij met mensen die beseffen dat elke cent die wordt uitgegeven belas-
tinggeld is, betaald door de inwoners. De SP wil dat met dat geld zuinig en verant-
woord wordt omgegaan. In onze gemeente is de begroting op zo’n manier opgezet,
dat het lastig is om te zien waar het geld precies naar toe gaat. Daar komt bij dat door
de opdeling van de uitgaven in zogenaamde programma’s, het college op onderdelen
met geld kan schuiven zonder de instemming van de raad te moeten vragen. Om dat
aan te pakken stelt de SP het volgende voor:

• Het aantal programma’s in de begroting moet worden uitgebreid zodat de be-
langrijkste taken van de gemeente elk aan een eigen programma plus budget
worden gekoppeld. Daarmee krijg je overzicht en kan de gemeenteraad de
begroting beter controleren en bijsturen.

De financiële gevolgen van het beleid van de afgelopen 20 jaar zullen de komende ja-
ren een grote invloed hebben op onze begroting. Geen enkele politieke partij kan ga-
randeren dat de begroting de komende jaren sluitend zal zijn.. De SP garandeert wel
dat bij het maken van keuzes mensen voor stenen gaan en dat we ons daarbij maxi-
maal inzetten voor een sluitende begroting.

gemeentelijke herindeling

Als het gaat om gemeentelijke herindeling, is het SP standpunt duidelijk. Dat kan al-
leen door de bewoners van de gemeenten bij de besluitvorming te betrekken. Tot dus-
verre is de herindeling vooral het speeltje geweest van bestuurders en ambtenaren.
Onafhankelijke onderzoekers hebben gekeken naar de herindeling van 2005 en wat
blijkt? Voor minstens vijf van de nieuwe gemeenten geldt dat ze zijn opgebouwd uit
oude gemeenten die met de rug tegen elkaar stonden. Bijvoorbeeld: bij de vorige her-
indeling zijn Aalten en Dinxperlo samengevoegd, maar Aalten is wat meer gericht op
Winterswijk en Dinxperlo meer op Doetinchem. Zo geldt voor de burgers in meer dan
de helft van de nieuwe gemeenten dat ze eigenlijk in de ‘verkeerde’ gemeente wonen.
En dat heeft consequenties, bijvoorbeeld als het er om gaat aan welke schouwburg of
welk industrieterrein wordt meebetaald.

Het kenmerk van een democratie is dat de overheid doet wat de burgers willen, niet
dat burgers doen wat de overheid wil. Daarom wil de SP:
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• wie wil herindelen moet ons – de inwoners van Doetinchem – er via een refe-

rendum bij betrekken;
• en de gemeenteraad moet zich aan de uitslag van het referendum verbinden.

Pas dan kan er wat ons betreft in de gemeenteraad gepraat worden over het eventu-
eel samenvoegen van Doetinchem met andere gemeenten.

wonen

Een groot deel van de bevolking is aangewezen op de sociale woningbouw. Terwijl en-
kele woningcorporaties (Sité gelukkig niet) en vele gemeentes  (Doetinchem ook) mil-
joenen hebben verloren door derivaten en/of onrendabele grondaankopen staat de
bouw en renovatie van betaalbare (huur) woningen sterk onder druk. Dat moet an-
ders. De gemeente heeft daarbij een belangrijke taak, bijvoorbeeld door afspraken te
maken met Sité, maar ook door bij woningbouwplannen ruim voldoende sociale huur-
woningen op te nemen. Dat geldt dus ook voor projecten zoals Iseldoks.

Woningcorporaties zijn van en voor de huurders en moeten weer verenigingen worden
zonder winstoogmerk. Met inspraak van de bewoners om ze meer te betrekken bij hun
buurt en bij zaken als nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Bewoners met een huur-
achterstand moeten eerder actief benaderd worden. Want we willen voorkomen dat
huurschulden leiden tot huisuitzetting. Verder wil de SP:

• geen woningen slopen maar renoveren en energiezuiniger maken;
• levensloop bestendige woningen, zodat je thuis kunt blijven wonen als je ou-

der wordt of beperkingen krijgt en mantelzorg nodig hebt;
• woningen en gebouwen die voor mensen in een rolstoel toegankelijk zijn;
• en voor jonge gezinnen voldoende aanbod van betaalbare woningen.

werkgelegenheid

Voor de leefbaarheid van onze gemeente is voldoende werkgelegenheid van levens-
belang. Helaas staan banen extra onder druk vanwege de Haagse bezuinigingsdrift.
Denk aan de thuiszorg (o.a. Sensire), gevangenis De Kruisberg, de bouwsector en het
onderwijs.

In onze regio is vooral het midden- en kleinbedrijf sterk vertegenwoordigd. Bedrijven
die midden in de samenleving staan. Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor
werkgelegenheid in dorpen en voor stageplaatsen en leerwerkplekken voor jongeren
in opleiding. Bovendien is de betrokkenheid van de ondernemers bij hun personeel en
omgekeerd van de werknemers bij het bedrijf, groot. Door ingrijpen van de SP komen
MKB ondernemers nu ook in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belas-
ting.

Door de crisis zijn veel mensen als ZZP’er begonnen. Niet alleen uit vrije keuze maar
steeds vaker noodgedwongen omdat zij hun vaste baan kwijt raakten. De SP wil dat
de gemeente startende ondernemers en zelfstandigen ondersteunt met bijvoorbeeld
het vinden van bedrijfsruimte.

veiligheid

Je buurt is een thuis, waar je jezelf veilig voelt en waar je kinderen veilig kunnen op-
groeien. In je wijk is er ruimte voor iedereen, zonder overlast te bezorgen. In je stad
kun je je veilig bewegen, winkelen en uitgaan. Daarom wil de SP:

• dat gesubsidieerde banen van stadswachten en toezichthouders behouden
blijven en worden omgezet in reguliere banen;

• dat er voldoende buurthuizen zijn, waar de wijkagent en buurtcoach hun basis
hebben;

• dat wiet legaal en door de gemeente gecontroleerd geteeld wordt en illegale
teelt en handel hard aangepakt worden.


