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deze krant wordt in heel 
nederland huis-aan-huis bezorgd
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door Jan Marijnissen
‘Verstandige ontevredenheid is de belangrijkste 
bron van beschaving. Vooruitgang komt voort 
uit agitatie. Het is agitatie of stagnatie’, aldus 
Eugene V. Debs (1855 - 1926). Omdat hij zo tref-
fend is, heb ik deze uitspraak van de legenda-
rische Amerikaanse vakbondsleider gebruikt 
als motto voor mijn boek ‘Effe dimmen, een   
 rebel in Den Haag’.

Verzet. Nederlanders zijn er soms te nuchter 
voor, te laconiek, te nonchalant misschien. Te 
veel mensen realiseren zich niet hoeveel bloed, 
zweet en tranen het gekost heeft ons land op 
te bouwen. En dan niet zomaar op te bouwen, 
maar te transformeren in een beschaafd land. 
In vele fases, die allemaal veel offers hebben 
gevraagd, is er dankzij de sociale strijd en de 
 onverzettelijkheid van grote groepen mensen 
iets moois tot stand gebracht: een rijk en wel-
varend land met goede voorzieningen met  
solidariteit als grondslag; een rechtstaat waar 
de gelijkwaardigheid van mensen telt; een land 
waar de menselijk waardigheid een groot goed 
is.

Vaak is mij gevraagd: ‘Hoe komt het toch dat 
de mensen niet in verzet komen tegen de ka-
binetsplannen?’ De beantwoording van die 
vraag is net zo moeilijk als het vinden van een 
antwoord op de vraag: ‘Waarom scoort de SP 
niet veel meer sympathie onder de mensen nu 
steeds weer blijkt dat jullie het bij zoveel zaken 
al vroegtijdig bij het rechte eind hadden?’ Ik heb 
het gevoel dat in beide gevallen de factor tijd 
een belangrijke rol speelt.

Het heeft er alle schijn van dat de omslag aan-
staande is. De grote opkomst in september bij 
de demonstratie Basta! in Amsterdam geeft de 
burger moed. De boosheid onder de mensen  
nadert het kookpunt: de boosheid over de af-
braak van wat ons land beschaafd maakte; het 
wegsijpelen van de solidariteit; de arrogantie 
van de macht. Okay, het mag hier allemaal wat 
langer duren: maar ten lange leste geldt ook 
voor de Nederlanders dat de kruik net zo lang te 
water gaat tot ’ie barst. Gelukkig maar. De dagen 
van het kabinet Rutte – Samsom zijn geteld.

verzet

waarom onderhandelde  
de sp niet met het kabinet?

1. Moet je als politieke partij niet proberen 
zoveel mogelijk binnen te halen?
Zeker. Maar dat doe je niet door slechte plannen 
aan een meerderheid te helpen. Met deze zes mil-
jard euro aan extra bezuinigingen komt het totaal 
aan bezuinigingen boven de 50 miljard euro. Met 
zulke enorme bedragen bezuinig je de economie 
en de samenleving kapot. Huurders, chronisch 
zieken en gehandicapten zijn de  komende jaren 
de klos. 

2. Is er dan niets positiefs te zeggen over het 
gedoogakkoord?
Jawel. Er is extra geld voor de kinderbijslag en de 
schoolboeken worden weer gratis. Daar is de SP 
blij mee. Maar uiteindelijk wil de gedoogcoalitie 
wel die zes miljard euro aan bezuinigingen bin-
nenhalen. En dus wordt het drinkwater duurder 
en betalen automobilisten straks fors meer. 
Linksom of rechtsom betaalt de burger zelf de 
rekening. Het is schuiven met geld: geven met de 
ene hand, nemen met de andere. Aan dat spel-
letje doet de SP niet mee, en daar zijn heel veel 
Nederlanders erg blij mee.

Drie partijen hielpen dit najaar het kabinet Rutte II uit de brand. D66,  
ChristenUnie en SGP sloten een deal met VVD en PvdA om zes miljard euro  
extra te bezuinigen. De SP deed niet mee. Waarom eigenlijk niet? 

3. Maar zet de SP zichzelf zo niet buitenspel?
Dat ligt er maar aan welke politieke spelletjes je 
wilt spelen. Minister Dijsselbloem heeft duidelijk 
laten weten dat het einddoel van de besprekingen 
een bezuinigingspakket van zes miljard euro is. 
Over de invulling viel de praten, over de bezui-
nigingen zelf niet. De SP gaat geen VVD-beleid 
van afbraak en bezuinigingen steunen als we juist 
met investeringen en groei uit de crisis willen 
komen. 

4. Er wordt gezegd dat politieke rust 
belangrijk is voor het herstel van vertrouwen
Mark Rutte en Diederik Samsom hebben een 
gammel kabinet gebouwd en zijn blij dat andere 
partijen nu hun bouwwerk komen stutten. Maar 
om echt het vertrouwen te herstellen is funda-
menteel andere politiek nodig. De partijen die 
dit akkoord hebben gesloten blijven geloven in 
de politiek die juist de crisis heeft veroorzaakt. 
We hebben juist een ommezwaai nodig. Naar 
kleinschalige zorg en beter onderwijs. Naar 
vertrouwen in werknemers in plaats van contro-
lezucht en bureaucratie. Geen marktwerking, 

Fractievoorzitters Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie), Van Der Staaij  (SGP), Zijlstra (VVD) en Samsom (PvdA) na 
afsluiting van het Financieel Akkoord, waarmee Emile Roemer niets te maken wil hebben
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daarom stemmen voor de gemeenteraad
Drie SP-voormannen vragen u om 19 maart 2014 een plekje in uw agenda vrij 
te houden voor de stembus.

JAN MARIJNISSEN, partijvoorzitter
‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste verkiezingstest voor deze PvdA-VVD- 

regering. Veel mensen zijn verontwaardigd over de afbraak waar deze regering verant-
woordelijk voor is. Zaak is nu dat iedereen in maart gaat stemmen om blijk te geven van 
zijn woede over de verslechteringen en het slechte beleid van Rutte II. Het is beter SP te 

stemmen dan thuis te blijven!’

EMILE ROEMER, fractievoorzitter Tweede Kamer
‘De verkiezingen van maart volgende jaar gaan over u. Over uw zorg, uw buurt, uw werk en 
over hoe we uw gemeente sociaal maken. VVD en PvdA zijn duidelijk. Zij willen een samen-
leving van ieder-voor-zich. Bij de thuiszorg, bij de sociale werkplaatsen en bij het zoeken naar 

werk. Steeds meer buurtvoorzieningen verdwijnen.  Als u dat – net als ik – niet wil, raad ik u 
aan SP te stemmen. Samen maken we uw gemeente én Nederland sociaal.’

TINY KOX, fractievoorzitter Eerste Kamer
‘Met een stem stel je de volksvertegenwoordiging in je eigen gemeente samen, versterk je 
het  sociale geluid van de SP in heel Nederland en zeg je daarmee een falend kabinet de 
wacht aan. Dat is hard nodig, omdat de regering allerlei taken over de schutting van de 
gemeente gooit zonder er genoeg geld bij te leveren. Jeugdzorg, sociale werkvoorziening, 

thuiszorg, armoedebeleid en nog veel meer. Stem dan tegen wanbeleid, stem voor de SP!’

maar samenwerking: dus een andere kijk op de 
samenleving en op de overheid.  

5 Wat wil de SP dan wel?
De spiraal van bezuinigingen, economische 
krimp en nieuwe bezuinigingen moeten we 
doorbreken. Mensen geloven niet meer dat het 
wel goed komt met de samenleving als iedereen 
in de eerste plaats aan zichzelf denkt. We zullen 
moeten bouwen aan een duurzame economie, 
met kleinere inkomensverschillen, een betere 
verdeling van macht en welvaart, en meer zeg-
genschap van gewone mensen over de economie. 
Heel andere politiek dus dan die van Rutte II.

6 Hoe krijgen we snel meer banen?
De SP heeft voorgesteld om vele tienduizenden 
banen te scheppen in de bouw door woning-
corporaties te dwingen om huurwoningen te 
bouwen, renoveren en isoleren.  Daarmee sla je 
drie vliegen in één klap: je pakt de woningnood 
onder huurders aan, je verlaagt de stookkosten 
voor huurders en je houdt duizenden bouwvak-
kers aan het werk. En natuurlijk moet je nu eerst 
de koopkracht van mensen herstellen. Onze 
economie staat stil omdat mensen niet meer 
kúnnen uitgeven. Dan moet je dus niet nóg meer 
bezuinigen, maar zorgen voor meer geld in de 
portemonnee van miljoenen Nederlanders.

tekst Maarten Hijink foto ©Phil Nijhuis / Hollandse Hoogte

interview emile roemer:
‘zet in op samenwerking,  
niet op marktwerking’

over de schutting
gemeenten gaan bloeden voor 
bezuinigingen van het kabinet

verdwijnt recht op zorg?
gemeenten mogen het uitzoeken 
zonder budget en expertise

links=het opnemen voor elkaar
de straat op met u en voor u

inhoud

19/3 gEmEEntERAAdsVERkiEzingEn
het basta-gehalte van de  
sp-lijsttrekker

effe helemaal los
zo vergeten kamerleden even 
hun grootste kopzorg
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‘werk,  
zekerheid  
en sociale 
politiek’
Vroeger was SP-fractievoorzitter Emile Roemer onderwijzer. 
Nu zit heel Nederland in zijn klas. In moeilijke crisistijden. 
Maar hij is een geïnspireerde leider met veel verrassend goede 
plannen om de economie te verbeteren. Emile geeft nog even 
bijles aan Mark Rutte. 

emile roemer: 
‘ik ben niet de politiek ingegaan  
om spelletjes te spelen’
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‘Je hebt geluk dat ik maar twee dochters heb,’ 
zegt Emile Roemer lachend. Juist als het inter-
view begint, belt zijn dochter. Na een leuk praatje 
hangt hij op, maar direct erna telefoneert zijn 
tweede dochter. Haar belooft hij om later op de 
avond wat langer te bellen. Als hij dit gesprek  
 beëindigt straalt zijn hele gezicht. Emile: ‘Dit is 
toch het belangrijkste in het leven. Ik ontspan me 
ook het best als ik een leuke dag thuis heb of als 
ik bij mijn nu uitwonende dochters op bezoek ga.’ 
Maar het is in de politiek moeilijk om de grens 
te bewaken. Dat het werk je niet volledig opslokt 
en er te weinig tijd voor je gezin overblijft. Want 
je bent altijd bezig, 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week, 365 dagen per jaar. Om het nieuws te vol-
gen en werkbezoeken af te leggen. Om analyses 
te maken en om na te denken.

Neem de ontmoeting die ik pas had met een 
kleine ondernemer met een technisch bedrijf. Hij 
was failliet gegaan, ondanks dat hij 70 à 80 uur 
in de week had gewerkt om de boel draaiende te 
houden. Maar als andere bedrijven failliet gaan 
en hun rekeningen aan hem niet meer betalen, 
dan is er geen houden aan. Het domino effect, hè. 
Hij vertelde me dat ze hun huis moesten verko-
pen en 50 duizend euro schuld met zich meetors-
ten. Maar ook wat een impact dat op hun leven 
en op dat van de schoolgaande kinderen had; de 
onzekerheid voor hen, de schaamte, het gezichts-
verlies. Die mensen werden er letterlijk ziek 
van. Hij zag geen uitweg meer. En ik voelde met 
hem mee. Zo’n situatie vreet dan aan me, zeker 
vanwege die kinderen gaat het me door merg en 
been. En dan word ik echt boos als ik, denkend 
aan dat gezin, VVD-fractieleider Zijlstra in de 
Kamer zo gemakkelijk hoor zeggen: Ach ja, we 
moeten in deze tijd door de zure appel leren bijten. 
En het leven is nu eenmaal vallen en opstaan.

De mensen in deze crisistijd maken zich zor-
gen om hun baan, om hun pensioen. Zeker in 
crisistijd willen mensen zekerheid. Het kabinet, 
en zeker de minister-president, zou iedereen 
veel meer die zekerheid moeten bieden. Hij zou 
alles uit de kast moeten halen om zoveel mogelijk 
banen te redden en de economie weer op gang 
te brengen. Maar hij houdt vast aan star bezui-
nigen, terwijl alle economen zeggen dat je juist 
moet investeren om de economie weer positieve 
impulsen te geven.’

 › Hoe zou de SP dat doen?
‘We hebben bijvoorbeeld in samenspraak met 
de ondernemers uit het midden- en klein bedrijf 
meer dan 30 voorstellen uitgewerkt die de 
hele sector een enorm stuk verder zou helpen. 
Momenteel willen de mensen uit het midden- en 
kleinbedrijf graag investeren, waarvoor ze goede 
ondernemingsplannen hebben. Toch krijgen ze 
geen kredieten bij de banken. Daarom zijn wij als 
SP zo sterk voor het oprichten van een investe-
ringsbank, die wel wil investeren in de kleinere 
bedrijven en als een vliegwiel het midden- en 
kleinbedrijf een enorme push voorwaarts kan 
geven. Maar we hebben ook voorstellen in de 
Tweede Kamer liggen om acquisitiefraude aan 
 te pakken, om huurders van winkelpanden te 
beschermen en om lasten in het midden- en 
kleinbedrijf te verlichten.’

 › Goed plan, maar kom je daarmee uit de crisis?
‘We hebben nog zoveel meer positieve voorstel-
len. Staatssecretaris Blok heeft de woningbouw-
corporaties een huurdersbelasting opgelegd, die 
per jaar 1,75 miljard moet opleveren. Wij willen 
dat die huurdersbelasting wordt omgezet in een 
investeringsplicht. Dat zou een jaarlijkse inves-
tering betekenen van 8 miljard euro in isolatie, 
onderhoud en in meer betaalbare huurwonin-
gen. Daarmee creëren we 80 duizend banen in 
de bouw. Ook toeleveranciers als hoveniers, 
bouwmarkten - en noem maar op –kunnen 
meeprofiteren van al dat extra werk. Werkgevers 
én werknemers, waren enthousiast over dit plan. 
Maar staats secretaris Blok had er geen oren naar.’

 › Vroeger was je onderwijzer, wat zou je Blok 
voor die beslissing als rapportcijfer geven?
Emile lacht en zegt gevat: ‘Ik zou meteen zijn 
 ouders bellen, dat het niet goed ging met hun 
zoon en of ze direct op school wilden komen om 
daar eens goed over te praten.
Zo maak ik me ook grote zorgen over de banen in 
de thuiszorg. Nu dreigen daar door de regerings-
plannen 50 duizend banen te verdwijnen. Maar 
wie gaat dan al dat werk doen bij al die mensen 
die thuiszorg zo keihard nodig hebben? En wat 

moet er gebeuren met de thuiszorgwerkers die 
ontslagen worden?
De regering schermt maar met die term markt-
werking. Maar juist die heeft de zorg nou zoveel 
duurder gemaakt. Wij zeggen: zet in op samen-
werking en niet op marktwerking. Daarmee 
besparen we miljarden. Organiseer de zorg op 
buurtniveau. Zo bespaar je twee miljard.’ 

 › Een enorme smak geld, maar nog  
steeds niet genoeg…
‘Dat weet ik. Ik sprak kortgeleden een verpleeg-
ster, die al 20 jaar in het vak zat. Zij vertelde me: 
Toen ik hier begon, werkten de afdelingshoofden 
gewoon nog mee op de afdeling. Nu zitten ze 
vooral achter de computer met hun assistenten. 
Vind je het gek dat de zorg zoveel duurder is 
geworden?
Wij hebben daarom al enige tijd geleden de men-
sen die echt de handen uit de mouwen steken 
in de zorg opgeroepen om ons te berichten hoe 
het goedkoper kan op hun werkplek. Er kwamen 
duizend concrete voorstellen om verspillingen 
tegen te gaan en geld te besparen. Besparingen 
die ertoe zouden kunnen leiden dat we miljar-
den minder hoeven uitgeven aan de zorg. Maar 
door de overdreven controlegekte, waardoor een 
wijkverpleegster bij wijze van spreken drie for-
mulieren moet invullen als ze een paraceta mol-
tabletje aan een patiënt geeft, krijg je dat soort 
dingen. Met die bureaucratie, mede veroorzaakt 
door de ongebreidelde fusiedrift in de zorg, die 
leidde tot die grootschaligheid, is de verspilling in 
gang gezet. Niet alleen in de zorg maar ook in het 
onderwijs, waar men alleen maar grotere scholen 
wilde. Waanzin.’

 › Dus de SP wil ook bezuinigen? 
‘Ja, maar niet rigoureus bezuinigen omdat het 
moet, maar met de goede redenen en daar waar 
het kan. Want de SP past juist heel goed op de 
centen. Toen ik in 1998 wethouder werd in Box-
meer moesten we vanwege de dramatisch slechte 
financiële toestand van de gemeentekas verplicht 
10 procent bezuinigen. Toen hebben we als SP/
VVD-College een beroep gedaan op de creativiteit 
van onze ambtenaren. Elke uitgave werd goed 
gecontroleerd of die wel echt nodig was en zo 
bezuinigden we die 10 procent. Het gaat er nu 
om dat we slim bezuinigen op bureaucratie maar 
tegelijk ook investeren om de economische groei 
aan te jagen. Dat is de snelste route uit de crisis.’

‘CPB kwam met zelfde conclusie als SP:  
met marktwerking is de zorg duurder’

‘Wij willen een nationale 
investeringsbank voor bedrijven’
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 › Waarom ben je de politiek ingegaan? 
‘Ik denk dat ik dat van huis uit heb meegekregen. 
Mijn moeder zette zich in voor de emancipatie 
van vrouwen, mijn vader stemde uit traditie KVP 
(een van de partijen die later later in het CDA 
opgingen, red.), maar als ik hem tijdens feestjes 
hoorde praten, bleek hij soms nog linkser dan 
ik. Ik kwam bij de SP doordat ik fundamenteel 
niet tegen onrecht kan. Op school kon ik er echt 
niet tegen als andere kinderen werden gepest. 
Dan ging ik ertussen staan. Of als een kind werd 
gestraft door de onderwijzer, terwijl hij het niet 
gedaan had. Dat vond ik vreselijk.
Die strijd tegen het onrecht en de ongelijkheid 
vond ik bij de SP.  Als onderwijzer probeerde 
ik kinderen bij wie zelfvertrouwen ontbrak, 
toch zover te krijgen dat ze een hoofdrol in een 
toneelstuk speelden. Dat had als voordeel dat die 
kinderen veel zelfvertrouwen kregen, maar ook 
dat de andere kinderen meer respect kregen voor 
die kinderen. Voor hun prestaties, maar ook voor 
hun tekort komingen. Dat principe kun je één-op-
één ook  op de samenleving loslaten.
Ik strijd in de maatschappij nu voor al die men-
sen die het zeker met deze crisis heel moeilijk 
hebben maar nooit om hulp willen vragen. Voor 
de kleine ondernemers die in de knel komen. 
Voor de 377 duizend kinderen in Nederland die 
in armoede leven en die vaak zonder ontbijt naar 
school komen. Voor de mensen die echt betere 
zorg nodig hebben. Voor al die mensen wil ik een 
beter Nederland.’

Emile Roemer moet afsluiten. Er wacht nog veel 
werk in de avonduren. Hij haalt voor de laatste 
maal koffie voor de interviewer en zegt: ‘Ik ben 
een gezegend mens. Ik heb van mijn twee grote 
hobby´s, onderwijzen en politiek bedrijven, 
mijn beroep kunnen maken. Als ik uit de politiek 
zou stappen, zou ik er geen moeite mee hebben 
om weer voor de klas te gaan staan. Ik ben niet 
de politiek ingegaan om spelletjes te spelen. Ik 
ben de politiek ingegaan om Nederland een stuk 
beter te maken. En ik besef heel goed dat achter 
elke wet en achter elke motie die we in Den Haag 
indienen, een persoon, een gezin en een straat 
staan. Voor die mensen blijf ik met alles wat ik 
heb knokken.’

tekst Bert Voskuil

Tijdens de manifestatie Basta! Nu de ommezwaai 
zeggen mensen massaal nee tegen Rutte II
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illustratie Marc Kolle
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OVER DE SCHUTTING AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt 
onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
waarvan de gemeente de uitvoerder is. De invulling van die zorg kan 
per gemeente sterk gaan verschillen.

PARTICIPATIEWET
De uitvoering van de Participatiewet wordt overgehe-
veld naar de lokale overheden, waarmee de Wet Werk 
en Bijstand, de Sociale Werkvoorziening en de Wajong 
grotendeels een gemeentelijke taak worden.

JEUGDZORG
De jeugdzorg wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Op het bordje van de gemeente komen dan onder meer de provinciale 
jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en 
de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

De decentralisatie-opgave van het kabinet komt neer op een keiharde 
bezuinigingsronde. Drie belangrijke zorgtaken worden bij de gemeentes 
over de schutting gegooid zonder dat daar geld tegenover staat. 
De gemeentes hebben niet de expertise en niet de financiële middelen 
in huis om deze taken goed uit te voeren. Doordat gemeentes 
beleidsvrijheid hebben is er de kans dat in veel gemeentes het 
recht op zorg verandert in een gunst.

DE GEMEENTEN
De gemeenten – vele zitten nu al in financieel zwaar weer – krijgen veel te weinig geld om al die 
extra nieuwe taken uit te voeren. Bovendien ontbreekt in de regel de kennis en expertise daarvoor 
in de gemeentehuizen. De regering wil dat gemeenten fuseren om de nieuwe opgaven het hoofd te 
kunnen bieden. Echter: lijnrecht daartegenover staat de regeringswens tot uitsluitend gemeentelijke 
herindelingen van onderop. Gevolg van dat alles: moeizame reorganisaties, (nog) meer bestuurlijke 
drukte en ongetwijfeld verdere bezuinigingen. 
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Wat is ‘links’? De meningen lopen uiteen. Voor de SP is één ding boven discussie verheven: links betekent 
het voor de ander opnemen. Daarom gaan ze regelmatig de straat op, in actie, vóór u en mét u.

links = het opnemen voor elkaar

Drieëntwintig goed functionerende gevangenissen, TBS-klinieken en 
andere justitiële instellingen worden door het kabinet gesloten.  

2.600 mensen verliezen hierdoor hun baan. In april voerde het personeel 
actie in Den Haag. Emile Roemer was erbij om de aanwezigen een hart 

onder de riem te steken.

 Kinderen het land uitzetten? Doe effe sociaal! Op 2 oktober werd in  
Den Haag gedemonstreerd tegen de uitzetting van de 21-jarige Wime 
naar Angola. Wij verzetten ons tegen het uitzetten van kinderen die 
Nederlands spreken en hier naar school gaan. Hun land van herkomst is 
voor hen totaal onbekend; ze zijn hier thuis en daar een vreemdeling. 

gevangenispersoneel

doe effe sociaal

Op zich geen slecht idee, vindt SP-Tweede 
 Kamerlid Ronald van Raak, (jeugd)zorgtaken 
dichter bij de burger te plaatsen. ‘Maar wat als het 
de gemeenten ontbreekt aan geld en expertise om 
die taken uit te voeren? Wat komt er van terecht, 
als je weet dat tal van gemeenten nu al in financi-
eel zwaar weer verkeren? Het is gewoon één grote 
afschuifoperatie’, zegt Ronald.

gemeenten gaan bloeden voor bezuinigingen

‘recht op zorg verdwijnt’
Om nóg meer te bezuinigen wil PvdA-minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken belangrijke zorgtaken bij de gemeenten over de 
schutting kieperen. De lokale overheden zitten met de handen in het 
haar, want geld krijgen ze niet en de expertise hebben ze niet.  
De totale bezuiniging loopt op tot 41/2 miljard euro. Een ramp dreigt.

begroting te dichten, kan de wethouder gekke 
dingen doen. Een voorproefje daarvan kregen we 
onlangs te zien in Deventer, waar de  gemeente 

Eén van de problemen van de afschuifoperatie is 
dat zorg-geld door de gemeente ook aan andere 
zaken dan zorg besteed kan worden. Ronald van 
Raak: ‘Feitelijk wordt het geld op een grote hoop 
gegooid. Gemeenten kunnen dat geld ook voor 
andere doelen gaan gebruiken.’
Hoe zal bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam 
dat gaan doen? En Venray? Om een gat in de 

De molensteen om de nek van gemeenten

•	 Jeugdbeleid	–		450 miljoen euro
•	 Mensen	in	de	bijstand	die	werk	zoeken	–	 

409 miljoen euro
•	 Huishoudelijke	verzorging	– 570 miljoen euro
•	 Verzorging	en	begeleiding	voor	zieken	en	 

ouderen	(AWBZ)	–	1,7 miljard euro
•	 Sociale	werkplaatsen,	jonggehandicapten	en	

(deels)	arbeidsongeschikten	–	1,8 miljard euro
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Ruim zesduizend mensen kwamen in april samen om 
te demonstreren tegen de plannen om de thuiszorg 
af te breken. Emile Roemer: ‘Ik laat mij graag ook 
hier horen tegen deze plannen, ze zijn kortzichtig 
en zullen leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en 
vervuiling van mensen die thuiszorg nodig hebben.’

‘Terwijl het aantal miljonairs stijgt, leveren 
mensen met een uitkering in. De werk-
loosheid stijgt snel, de huren gaan omhoog 
en de ouderenzorg ligt op het hakblok.’ 
Dat zei Emile Roemer op 21 september in 
Amsterdam. Meer dan vijfduizend mensen 
deden mee aan de manifestatie Basta! Nu 
de Ommezwaai. 

Een ziekenhuis dat failliet gaat? Het moet 
niet gekker worden. Op Voorne-Putten 

gebeurde het toch met het Ruwaard van 
Putten Ziekenhuis. SP-Kamerleden Henk 

van Gerven en Renske Leijten waren samen 
met Emile Roemer aanwezig bij acties om het 

ziekenhuis open te houden. 

thuiszorg

ziekenhuisactie

basta!

vrijwilligers en werklozen wil inzetten voor 
de persoonlijke verzorging – het wassen en 
aan kleden – van mensen. Onder druk van de 
publieke opinie en na fel optreden van de SP in 
Deventer, nuanceerde wethouder Margriet de 
 Jager van de lokale partij Deventer Belang het 
plan vlug. Zodat ze kon blijven zitten...

De gevolgen in het kort voor de zorg en het 
vinden van een baan:
•	 De	gemeente	beslist	of	en	zo	ja	welke	(jeugd)

zorg er nodig is
•	 Rechtsongelijkheid;	iedere	gemeente	heeft	

eigen (jeugd)zorgbeleid
•	 Een	zwaarder	beroep	op	mantelzorgers	en	

buren
•	 Kaalslag	op	voorzieningen:	de		toekomst	van	

dagbestedingscentra of -groepen hangt af van 
de gemeente

Mantelzorger krijgt het zwaarder

•			 Onduidelijkheid	over	kwaliteit	van	verzorgers	
en begeleiders; dumplonen en ontslagen 
liggen op de loer

•			 De	sociale	werkplaatsen	verdwijnen	nagenoeg
•			 Talloze	Wajongers	krijgen	een	enkeltje	

bijstand.

Ronald van Raak waarschuwt voor de plannen 
van Plasterk, want: ‘Het recht op zorg verdwijnt. 
Zorg wordt een gunst. Als je straks zorg nodig 
hebt, moet je naar de gemeente stappen en dan 
kan het zijn dat de betreffende ambtenaar nee 
moet verkopen, omdat er gewoonweg geen  
geld is.’

tekst Diederik Olders
foto © Werry Crone / Hollandse Hoogte

Zie ook pagina 8: Over de schutting

foto’s	Sander	van	Oorspronk
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5 vragen aan  
5 sp-lijsttrekkers
Of ze nou een oude rot zijn met twintig jaar ervaring in de 
gemeenteraad, inclusief wethouderschap (Mariska ten Heuw) 
of debutant (Robert van Koten), dan wel gemiddeld ervaren zijn. 
Deze vijf lijsttrekkers hebben de messen al geslepen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart volgende jaar.

martijn stekelenburg, 
nieuwegein
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘Geen geklets over de papieren werkelijkheid. We 
brengen zelf de onderwerpen naar de gemeente-
raad door middel van de acties die we voeren. En 
we baseren onze mening op echte verhalen van 
echte mensen.’

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Ik ben gegroeid in het debat: hard op de inhoud 
en zacht op de relatie. Ze moeten je iets gun-
nen, anders stemmen ze tegen, zélfs als ze het 
eens zijn. Ik zal daarentegen altijd kwaad blijven 
maken als er iets niet klopt. En dat komt nog wel 
eens voor in Nieuwegein.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Het wordt een barre tijd als dit kabinet nog lang 
zit. Het zal een heel gevecht worden om de mens 

centraal te stellen in het gemeentebeleid. Dat is 
heel hard nodig. Meer dan ooit moeten we de 
gewone mensen beschermen, dat is mijn  belang-
rijkste doel.’

 › Waarom mag in de gemeenteraad de SP niet 
ontbreken?
‘Zonder ons zal de gemeenteraad opnieuw 
inslapen. Het is aan ons om op te komen voor de 
groeiende groep mensen die in de verdrukking 
komt op dit moment. Meer dan ooit zijn wij nodig 
om de waanzin van het beleid aan te tonen.’

 › Hoe wordt het kabinetsbeleid gevoeld in jouw 
gemeente?
‘Iedereen die minder draagkrachtig is, van zorg 
afhankelijk is, een aangepaste baan heeft of van 
een uitkering afhankelijk is, wordt geraakt. Velen 
van hen zijn radeloos.’

robert van koten, velsen
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘We vertolken het geluid van de straat. De SP-
fractie houdt een spreekuur voor vragen van 
 burgers. Zo is het schrappen van een aantal 
 zebrapaden, na de gezamenlijke inzet van 
 Velsenaren en de SP, van de baan.’

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Gepraat wordt er in de politiek al genoeg. Ik blijf 
niet langs de kant staan. Roepen is mooi, doen is 
nog veel beter.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Korte wachtlijsten voor schuldhulpverlening 
en minder huisuitzettingen. De SP is het beste 
 medicijn om moderne armoede te voorkomen.’

 › Waarom mag in jouw gemeente de SP niet 
ontbreken?
‘De SP is nodig om andere politieke partijen te 
laten weten dat mensen een steun in de rug nodig Martijn van Stekelenburg

hebben. Steun die het bijvoorbeeld  mogelijk 
maakt dat kinderen naar de sportclub en biblio-
theek kunnen gaan. De SP let op kleine en op 
 grote zaken: zorg, cultuur, verkeer, gehandi-
captenvoorzieningen in de openbare ruimten. 
Bij al deze zaken, maar ook bij de vraag of onze 
 gemeente straks wordt samengevoegd met 
 andere gemeenten vragen we ons voortdurend al 
of het anders, beter kan. En daar betrekken we  
de Velsenaren bij.’

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?  
‘Mensen met een minimum inkomen voelen 
de klappen. De middeninkomens hebben geen 
 zekerheid. Mensen piekeren over het wel of 
niet behouden van werk, een uitkering of hulp. 
Anderen maken zich zorgen over de zorg voor 
hun ouders, nu verzorgingscentra sluiten en er 
nauwelijks nog thuiszorg over blijft. In de ge-
meente Velsen wordt er nauwelijks nog gebouwd. 
Er ontstaan, na de sloop en verkoop van sociale 
huurwoningen, alleen maar zwarte gaten.’

mariska ten heuw, hengelo
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘Wat de SP vindt verbinden we met onze inwo-
ners, ondernemers en vertegenwoordigers van 

Robert van Koten
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instellingen of verenigingen. Bijvoorbeeld met 
enquêtes, buurtonderzoek, gesprekken en het 
samen voeren van actie.’ 

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Ik sta voor mijn zaak en ben absoluut betrouw-
baar. Ook als er moeilijke besluiten genomen 
moeten worden.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘De SP verzet zich hevig tegen deze bezuini-
gingen. De gemeenten moeten straks om 
financiële reden gaan kiezen of ze dagbesteding 
voor ernstig gehandicapte kinderen laten bestaan 
of dagbesteding voor ouderen met bijvoordeeld 
Alzheimer. Dat soort keuzes is niet menselijk. 
Daarom is het van het grootste belang dat 
mensen NU in opstand komen en gemeenten niet 
opzadelen met deze onmogelijke bezuiniging.’

 › Waarom mag in jouw gemeente de SP niet 
ontbreken?
‘Omdat het de enige garantie is om een sociaal 
Hengelo te behouden.’

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?
‘Door iedereen! Mensen die werken, mensen met 
een uitkering, ouders met kinderen, AOW’ers, 
kleine zelfstandigen. Maar ook door instellingen: 
scholen, zorginstellingen, verenigingen. Hengelo 
heeft in krap vier jaar meer dan 30 miljoen euro 
bezuinigd. Dat zie je terug in achterstallig onder-
houd van het groen en de wegen, plus versobe-
ring van heel veel gemeentelijke voorzieningen.’

ad meijer, amersfoort
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘Als we beet hebben, houden we vast. Samen met 
bewoners en betrokkenen pakken we een onder-
werp op en gaan door waar anderen ophouden.’ 

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Ik kan ons verhaal overtuigend neerzetten en in 
het debat blijf ik vrij makkelijk overeind. Geluk-
kig vraag je niet naar m’n zwakste punt...’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Opvang voor duizenden Amersfoorters die nu 
bij de WMO, sociale dienst, maatschappelijke 
opvang of schuldhulpverlening buiten de boot 
vallen. ‘ 

 › Waarom mag in de gemeenteraad van jouw 
gemeente de SP niet ontbreken?
‘De SP vertegenwoordigt groepen Amersfoorters 
die door de gevestigde partijen worden gene-
geerd.’

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?
‘Naast ouderen, bijstandsgerechtigden, wsw’ers 
en mensen die zorg nodig hebben, treft het 
kabinetsbeleid  keihard degene die wel eens de 
nieuwe armen worden genoemd: gedwongen 
huisverkoop met restschuld door werkloosheid 
of echtscheiding en ZZP’er).  Vorig jaar kwam 10 
procent van de aanvragen voor schuldhulpverle-
ning uit deze groep, maar inmiddels  25 procent.’

jorine dirks, rheden
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘We worden gezien als fractie die kritisch is en de 

macht controleert. Ook weten we onderwerpen 
van buiten het gemeentehuis aan te kaarten, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen aan de 
SP-hulpdienst.’
 › Wat is jouw eigen sterkste punt?

‘Het lukt mij goed om het SP-geluid te laten 
horen met een combinatie van enthousiasme en 
verontwaardiging.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Tegen de negatieve effecten van de decentrali-
saties. Ik word niet goed van begrippen als kante-
ling, zelfredzaamheid en eigen kracht. Het zijn 
gewoon ordinaire bezuinigingen waar we in de 
gemeente mee geconfronteerd gaan worden.’

 › Waarom mag in de gemeenteraad van jouw 
gemeente de SP niet ontbreken?
‘De SP is er voor mensen die tussen de wal en 
schip dreigen te vallen door bijvoorbeeld de 
afbraak van de thuiszorg, minimabeleid en uit de 
afbraak van de sociale werkvoorziening. Onze 
kritische rol tegenover het gemeentebestuur is 
eveneens onmisbaar.’ 

Mariska ten Heuw

Ad Meijer

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?
‘We merken dat door alle landelijke en lokale 
bezuinigingen de gemeente het voor mensen 
wel erg moeilijk maakt om hulp te vragen en te 
krijgen op het gebied van bijstand, schuldhulp-
verlening en dergelijke.’

tekst Anthonie Vermeer 
foto’s ©Suzanne van de Kerk

Jorine	Dirks
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effe  
helemaal  
los!
SP-Kamerleden staan bekend om hun 
enorme betrokkenheid. Elk heeft wel een 
kwestie die maar niet uit het hoofd wil. 
Welke remedie hebben ze tegen het  
non-stop prakkiseren?

CRYPTOGRAM

Diagram

1 2 3 4

5 6 7

8 

9 10  

11 12 

13 14 

15  

Henry en Lucas, © FLW 2013 

crYptogram Horizontaal
 1 Minister van Volksgezondheid? Welnee, 
  van de binnenvaarders. (9)
 8 Willem II, (g)een zwaar toneelstuk van  
  Willem-Alexander. (12)
	 9	 Ernstig	ongeluk	op	Beursplein	5.	(5)
	10	 Net	een	stapje	identiteit.	(3)
 11 Werkgever van Kamerclowns en Regerings    
  jongleurs. (12)
	13	 Advies	van	B&W.	(12)
	15	 Cijfer	om	het	heen	en	weer	van	te	krijgen.	(5)

Verticaal
	 2	 Verdraaid	spreekt	men	‘Ah	gas’	in	de		
	 	 Residentie.	(5)
	 3	 Hoe	gewichtig	is	deze	Europese	munt?	(4)
	 4	 Staatskas	wordt	beheerd	door	overheids	piraten	(9)
	 5	 Pro	verkiezingen?	Zeg	dan	Ja!	(4,7	en	11)
	 6	 Dit	etmaal	behoort	toe	aan	prinsjes.	(7)
	 7	 Keukengerei,	handig	voor	Goudse	en	bezu	i-
  nigingen. (10)
	10	 Verkiezingsvoorspellers	met	dieptelood.	(7)
 12 Landen? Toestanden! De -Generaal. (6)
	14	 Gaf	hersenactiviteit	van	de	voormalige	Unie		 	 	
	 	 weer.	(3,	afk.)

Henry	en	Lucas,	©	FLW	2013

HARRY vAN BOMMEL
De situatie in Syrië en het opruimen van de chemische wapens 
 houden mij erg bezig. Er dreigde een Amerikaanse aanval en die is 
volgens mij nog steeds niet uitgesloten. Tegen zo’n hoofdbreken 
werkt een uurtje motorrijden. Ik houd ervan de wind te voelen en het 
gras te ruiken. Op de motor moet je elke seconde alert zijn en voort-
durend op andere weggebruikers letten. Tijd om weg te dromen heb 
je niet en over werk piekeren is er al helemaal niet bij.  

tekst Anthonie Vermeer
foto’s ©Bas de Meijer
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JASPER vAN DIJK 
Het onderwijs houdt mij bezig, met name de problemen op basis-
scholen. Door bezuinigingen worden leraren ontslagen en klassen 
groter. Leerlingen zijn het slachtoffer, want de kwaliteit gaat achter-
uit. Tegelijk wil de regering de JSF kopen, een peperdure straaljager 
die we helemaal niet nodig hebben. Als ik dat bedenk, pak ik mijn 
gitaar en speel ik Revolution van The Beatles. Dat geeft weer energie 
in de strijd tegen dit belachelijke kabinet.

SHARON GESTHuIzEN
Mede door de crisis  groeit de kritiek op internationale solidariteit. 
Toch denk ik dat het heel goed is om als Nederland te helpen hoe 
en waar we kunnen. Hoewel het heel gemakkelijk is om een hekel te 
hebben aan mensen die je niet kent en die vreemd zijn in jouw ogen, 
loont het uiteindelijk voor iedereen om samen te werken. Dat is soms 
lastig, denk alleen al aan de taalbarrière! Het mooie van beelden 
maken is dat je daarvoor geen bepaalde taal hoeft te spreken. Maak je 
een beeld, dan kan iedereen dat zien en begrijpen. Elk op haar of zijn 
eigen manier.

PAuL uLENBELT
Veel mensen maken mij deelgenoot van hun tegenslag en leed. 
Verlies van werk, onzekerheid door tijdelijk werk, trammelant met 
UWV over uitkering, verdringing door buitenlandse arbeiders. Vaak 
schrijnende verhalen. Die raken me steeds weer. Ik doe wat ik kan. 
Soms lukt het, soms ook niet. Een zeiltochtje met mijn boot ruimt 
mijn hoofd op. De wind doet wonderen, maar leed is niet iets wat je 
vergeet.

PAuLuS JANSEN
Nooit gedacht er nog eens lol in te krijgen om me af te beulen. Ik 
was altijd meer van de competitiesport. Maar van dit kabinet krijg ik 
letterlijk en figuurlijk rugklachten. Het huurbeleid van minister Blok 
bezorgt me acute hernia. Hij legt de woningcorporaties een jaarlijkse 
belasting van 1,7 miljard euro op. Twee maanden huur verdwijnt 
voortaan in de zak van het Rijk. Dus hogere huren en nóg minder 
geld voor betaalbare nieuwbouw en renovatie. Zelfs in het gewone 
onderhoud gaat het mes. Ieder normaal mens wordt daar agressief 
van. Daarom zit ik hier te zweten tot dit kabinet valt!
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redenen om  
nu lid te 
worden  
van de

samen pakken we deze  
misstanden aan:

 1. Ruim 900.000 mensen zijn over twee jaar werkloos  
  en  zitten in een bijstands- of WW-uitkering. 
 2. In ons land gelden 1,1 miljoen inwoners als arm,  
  onder hen 377 duizend kinderen. 
 3. Het aantal miljonairs (in dollars) in Nederland steeg  
  vorig jaar met 12 procent. 
 4. Huren wordt onbetaalbaar. Deze zomer gingen de  
  huren met minimaal 4 procent omhoog. 
 5. Schoolklassen worden steeds groter. Megaklassen  
  met meer dan 30 leerlingen worden ‘normaal’. 
 6. Tienduizenden werkers in de thuiszorg worden op  
  straat gezet, terwijl we juist graag willen dat  
  ouderen langer thuis kunnen blijven. 
 7. In de eerste negen maanden van 2013 gingen  
  er bijna 10 duizend bedrijven en instellingen  
  failliet.
 8. Op elke 5 jongeren is er 1 werkloos, volgend jaar  
  verliezen 10 duizend jongeren hun baan.
 9. Het eigen risico maakt zieke mensen zieker.  
  Mensen stellen broodnodige zorg uit.
 10. Het aantal gemeenten met financiële problemen  
  is verdubbeld, meer bezuinigingen komen 
  eraan. 
11.  Een tijdelijk bestuurder van zorginstelling Humani- 
  tas kreeg 95 duizend euro voor één maand werken.

doe 
mee!

word nu lid! bel (088) 243 55 69 of ga naar 
www.sp.nl – daar vindt u de link ‘lid worden’ 
in de rode balk onderaan onze homepage.

samen maken we  
een vuist tegen rutte ii:

12. Dit kabinet koopt voor 4,5 miljard euro JSF- 
bommenwerpers. Er is wel geld voor deze 
vliegende Fyra maar niet voor goede zorg.

13. Rutte II bezuinigt de economie kapot. Meer bezui-
nigen betekent meer krimp en meer werklozen.

14. Chronisch zieken en gehandicapten worden door 
PvdA en VVD hard gepakt. Deze mensen worden 
door het kabinet aan de zijlijn gezet. 

15. Ook onder dit kabinet worden de rijken rijker en de 
armen armer. De PvdA maakt de belofte van ‘eerlijk 
delen’ niet waar.

16. Het kabinet wil dat ziekenhuizen winst kunnen 
uitkeren aan investeerders. Geld verdienen over de 
rug van patiënten: het is een ziek systeem.

doe mee!

wij zijn er voor jou,  
doe mee met de sp!

17. We zijn een sociale partij. Voor goede zorg en voor 
werk met een eerlijk salaris.

18. De SP is consequent. Geen gedraai maar staan 
voor je idealen. 

19. Een partij voor iedereen! Van huisarts tot metse-
laar, bij de SP voelt iedereen zich thuis.

20. Elke stem telt. Wie lid wordt van de SP, praat mee 
over de koers.

21. De actiefste partij van Nederland. In parlement en 
gemeenteraad, maar ook op straat. 

22. Studiefinanciering voor alle studenten en kleinere 
klassen: de SP is dé onderwijspartij. 

23. SP’ers zijn geen zakkenvullers. Volksvertegen-
woordigers van de SP storten een deel van hun 
salaris in de kas, zodat we geld overhouden voor 
onderzoek, acties en ons werk in de buurt.

24. De SP wil geen superstaat Europa, samenwerken 
tot wederzijds voordeel vinden we prima.

25. Als lid kun je meehelpen in de lokale afdeling. Dat 
is dankbaar werk en bovendien erg gezellig! 

26. Als nieuwe lid krijgt u een mooie introductievideo, 
plus elke maand ons schitterend magazine  
De Tribune gratis in de bus!doe 

mee!
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