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De afgelopen maanden is de SP 

samen met AbvaKabo FNV druk in de 

weer geweest met het informeren en 

mobiliseren van groepen die getrof-

fen worden door de bezuinigingen op 

de thuiszorg. 

Het gaat dan niet alleen om organi-

saties en belangenbehartigers van 

mensen die thuiszorg ontvangen

(zoals de stichting Werkgroep Gehan-

dicapten Walcheren en MEE), maar 

ook werkgevers (Zorgstroom, Arduin, 

Stichting Werkt voor Ouderen) en 

werknemers in de thuiszorg. Vrijwel 

allen worden hard getroffen door de 

geplande bezuinigingen.

Toch blijkt er een groot verschil te 

bestaan tussen de verschillende 

instellingen. Met name onder de 

werkgevers worden de bezuinigingen 

soms meer gezien als een uitdaging 

als een probleem.

En dat is wel enigszins begrijpelijk, 

want het zijn niet de werkgevers die 

ontslagen worden of geen hulp meer 

krijgen als de bezuinigingen doorgaan. 

Gelukkig hebben we ook gesproken 

met werkgevers die wel inzien welke

problemen er gaan ontstaan.

Op 6 april gaan we met een bus vanuit 

Middelburg naar Den Haag toe voor de 

landelijke actiedag. Vanaf daar zullen 

we in een Mars voor thuiszorg door het 

centrum van Den Haag lopen. In de 

Middelburgse Tribune van mei zullen 

we hier uitgebreid verslag van doen.

SP EN ABVAKABO MOBILISEREN ZORGORGANISATIES

Op dinsdag 26 maart vond, aan-

sluitend aan de jaarvergadering 

van huurdersvereniging Middelburg 

(HVM), een debat plaats over de 

ingrepen in de woningmarkt. Eric de 

Ceuster (Woongoed), Ronald Paping 

(Woonbond), Albert de Vries (PvdA) 

en Koos Schouwenaar (VVD) gingen 

met elkaar in discussie over verschil-

lende onderdelen van dit plan. Ook 

de SP was natuurlijk bij het debat 

aanwezig.

PvdA en VVD verdedigden het plan 

om 2 miljard aan de woningcorpora-

ties te vragen omdat er nu eenmaal 

bezuinigd moest worden en de huur-

ders ook een steentje bij moesten 

dragen. Uit de zaal kwam de vraag 

hoe het met de kopers zat. Die had-

den het volgens Albert de Vries ook 

heel zwaar en bovendien werd de 

hypotheekrenteaftrek geleidelijk afge-

bouwd. Deze opmerking schoot bij de 

aanwezige huurders in het verkeerde 

keelgat. Logisch natuurlijk, de miljo-

nairssubsidie voor villabezitters blijft 

voor de zittende kopers voorlopig dus 

gewoon intact.

De SP vroeg bij monde van Petroesjka 

Sterk onder meer of het niet handiger 

en eerlijker zou zijn om een hogere 

belasting in te voeren voor de hoogste 

inkomens in plaats van tijdelijk een 

moeilijk systeem van inkomensafhan-

kelijke huurverhoging in te voeren 

waarbij bovendien de privacy van men-

sen niet gegarandeerd is. Ook vroeg de 

SP of Woongoed in de toekomst nog 

wel door kon gaan met het oppakken 

van het achterstallig onderhoud van 

woningen zoals in de Edelstenenbuurt, 

waarover de SP eerder een kritisch

rapport had geschreven. En benoemde 

dat juist het opknappen van woningen 

en het tegen gaan van verloedering de 

leefbaarheid vergroot waarvan de PvdA 

zo graag wil dat dit door corporaties 

wordt gedaan. 

SP Middelburg begrijpt dan ook niets 

van de verhuurdersheffi ng van 2 miljard 

euro die dit kabinet wil vangen. Be-

taalbaar wonen voor mensen met een 

kleine beurs is een basisvoorziening 

waar niet aan getornd moet worden.

DISCUSSIE-AVOND HVM OVER HUURPLANNEN KABINET
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Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune? 

Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0118-217720. 

Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg kunt 

u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl 

SP SUCCES IN DE EDELSTENENBUURT: WOONGOED 

Op de inhoud van deze nieuwsbrief is de Creative Commons licentie CC-BY-NC-ND van toepassing.

Onlangs vond een e-mailwisseling 

over armoede plaats tussen iemand 

van ons bestuur en een fractielid van 

een andere politieke partij. Deze laat-

ste stelde dat er een oplossing moet 

komen voor het armoedeprobleem, 

maar dat extra geld niet de juiste 

oplossing is.

In zijn algemeenheid kun je stellen 

dat geldgebrek wel degelijk het grote 

probleem is. Denk daarbij aan al die 

mensen die, door allerlei overheids-

bezuinigingen en de gevolgen van de 

crisis, in grote fi nanciële problemen 

belanden. Geplande harde ingrepen 

in de WW en ontslagrecht, verhoging 

van huren, onverkoopbare huizen 

die ‘onder water staan’, nog verdere 

kortingen voor chronisch zieken en 

gehandicapten, er zijn genoeg voor-

beelden te geven van hoe mensen 

niet door eigen schuld, maar door 

slecht overheidsbeleid in fi nanciële 

problemen belanden.

Daarmee kun je echter niet om het feit 

heen dat er ook een groep mensen 

in de schulden belandt niet door een 

gebrek aan inkomsten, maar omdat 

ze niet goed met hun geld (kunnen) 

omgaan. En dit kunnen in principe ook 

mensen zijn met een modaal of zelfs 

bovenmodaal inkomen. Wanneer je, 

zoals de SP doet, streeft naar een sa-

menleving waarin iedereen volwaardig 

mee kan doen in de maatschappij, mag 

je deze groep niet uit het oog verliezen. 

Het is namelijk niet zo dat wanneer je 

deze mensen een boekje geeft met 

praktische geldtips van het NIBUD, zij 

plotseling uit de problemen zijn. En 

hard roepen dat het allemaal hun eigen 

schuld is en alles wat fout gaat aan 

zichzelf te wijten hebben, zoals sommi-

ge partijen dan doen, lost al helemaal 

niets op. 

Het is niet altijd mogelijk deze mensen 

te helpen. Als zij geen hulp willen, hetzij 

omdat zij hun fi nanciële zelfstandig-

heid niet op willen geven, hetzij omdat 

ze ontkennen een probleem te heb-

ben, hetzij om een andere reden, kun 

je mensen deze hulp niet opdringen. 

Maar als mensen wel inzien dat ze ‘een 

gat in de hand’ hebben’ en hulp nodig 

hebben, wat kan en wil je dan als over-

heid doen om te zorgen dat mensen 

deze hulp ook krijgen en weten te vin-

den? Wanneer mensen eenmaal in de 

schuld zitten, kunnen budgetcoaches 

worden ingeschakeld, maar dan ben je 

eigenlijk al veel te laat. 

Heb je hier een mening over, of heb je 

hier ervaring mee? Laat het ons weten 

via middelburg@sp.nl.

GAT IN DE HAND

Heel Nederland viel na de afhandeling 

van de Cypriotische fi nanciële proble-

men over Dijsselbloem heen. Hij zei 

dat banken in het vervolg niet meer 

automatisch gered zouden worden. 

Spaartegoeden tot € 100.000,- zou-

den overigens gegarandeerd blijven. 

Tegen de Financial Times en Reuters 

zei hij dat banken in nood voortaan 

niet meer door de belastingbetaler 

worden gered, maar door aandeel-

houders en grote spaarders. En dat 

kan natuurlijk niet, volgens onder 

andere D66 en de PVV.

De reactie van het CDA: “In Europa 

moet je sommige dingen niet hardop 

zeggen, zelfs niet als je gelijk hebt”. 

Even los van de vraag of het CDA ooit 

zelf in Europa geconfronteerd is ge-

weest met een situatie waarin het gelijk 

had, kun je misschien toch wel consta-

teren dat de internationaal groeiende 

onvrede over ‘Europa’ misschien juist 

voortkomt uit het feit dat mensen die 

gelijk hebben de mond gesnoerd wordt.

Dijsselbloem volgde Jean-Claude Junc-

ker van Luxemburg op, die deze functie 

zeven jaar lang bekleedde. Die grapte 

over dit voorval dat hij er niet bij was 

en de uitkomst daarom niet foutloos 

kon zijn. Volgens Dijsselbloem heeft 

Juncker zijn excuses aangeboden. 

Misschien wel enigszins terecht, want 

maar weinig mensen zullen beweren 

dat de maatregelen die in de laatste ze-

ven jaar zijn genomen, foutloos waren.
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