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SP motie "keukentafelgesprekken" unaniem      cartoon 

gesteund door raad    

 

De SP fractie diende tijdens de behandeling van het                                                                                   

WMO beleid een motie in. De SP wil dat wanneer mensen                                                                                         

een aanvraag voor een WMO voorziening indienen er een                                                                                                 

gesprek aangeboden wordt. Door middel van een                                                                                   

persoonlijk gesprek thuis bij de aanvrager, een zogenoemd                                                  

"keukentafelgesprek" kan er breder gekeken worden naar                                                                           

iemands situatie. In zo'n gesprek kan de samenhang en de                                                                      

draaglast en draagkracht van de aanvrager en zijn sociale                                                                    

netwerk duidelijk worden. Kan maatwerk plaatsvinden en                                                                                        

er een advies uitrollen dat recht doet aan alle vragen op het                                                                    

gebied van meedoen op alle levensgebieden.  

 

Het aanbieden van het keukentafelgesprek gebeurt steeds vaker, maar is nog geen vaststaand 

beleid. De SP wilde dit vastleggen. De voltallige raad steunde dit voorstel en het college heeft 

het dan ook overgenomen.  

 

Begroting 2012 

De SP heeft tegen de begroting 2012 gestemd. Volgens de SP is de balans zoek. De SP vindt dat 

zeker in de huidige tijd we overeind moeten houden wat de samenleving op de been houdt. 

Uitvoering van wilde plannen moeten we niet doen of uitstellen tot een wat rooskleuriger 

toekomst.  

 

SP fractievoorzitter Jan Broekema: "Het college doet het omgekeerde. Er wordt meer en meer 

bezuinigd op dat wat de sociale samenhang in stand houdt. Miljoenen minder op zorg en 

welzijn, op minimabeleid, op de bibliotheken. Grote plannen, die een meervoud aan geld kosten 

met enorme risico’s, moeten liever vandaag dan morgen worden uitgevoerd. Het wrange is ook 

nog dat vaak relatief kleine bedragen al ontwrichtend werken op het sociale beleid. Een paar 

ton voor de bibliotheek is de nekslag voor de wijkfunctie, terwijl een onrendabele 

grondexploitatie van Assen Zuid van 10 miljoen geen punt lijkt." 

 

De SP is van mening dat juist nu dit rechtse kabinet met asociale plannen de mensen zo 

onevenredig hard raakt, we in Assen alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat deze 

mensen dubbel geraakt worden. Assen zou tegengas moeten geven. Houvast moeten bieden 

aan mensen die het lastig hebben. Hier niet op bezuinigen, want dat doet Rutte al. Niet kapot 

maken waar we later spijt van krijgen. Wij denken dat ambitie in balans moet komen. Meer op 

gebied van WMO, wijken, welzijn en sociale zaken. En een stap minder op gebied van de grote 

projecten.  
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SP Assen aanwezig op manifestatie "Armoede Werkt Niet" 

Zaterdag 10 december vond in de Brabanthallen in Den Bosch                                                                                  

voor de tweede maal de manifestatie "Armoede Werkt Niet"                                                                              

plaats. Deze manifestatie is een groot protest tegen de forse                                                                                                             

bezuiniging op mensen met een beperking. Jonggehandicapten,                                                                       

bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats                                                                                 

moeten een deel van hun inkomen inleveren en 60.000 plekken                                                                                                       

in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Dat kan en                                                                                

mag natuurlijk niet gebeuren! 

 

Leden van SP Assen stonden 's morgens vroeg al te wachten op station Assen op één van de 

vele bussen die landelijk ingezet werden om mensen uit het hele land naar Den Bosch te 

vervoeren. Ook SP-leden van omliggende afdelingen stonden in Assen paraat voor vertrek, 

evenals enkele vakbondsleden en PvdA-ers. Toen de bus uit Groningen arriveerde, deels al 

gevuld met Groningse bezoekers voor de manifestatie, ook voornamelijk SP-ers, kon de reis 

naar Den Bosch vervolgd worden. 

De reis verliep zeer voorspoedig waardoor het in de Brabanthallen bij aankomst nog vrij rustig 

was, maar de grote mensenstroom begon toch al snel op gang te komen. Een uur later was de 

enorme hal zo goed als gevuld met 6500 demonstranten, een veelvoud van het jaar ervoor! 

Vele sprekers en anders (muzikale) optredens kwamen vanaf 13.00 uur voorbij, afgewisseld 

door vaak schrijnende verhalen van mensen die door dit kabinetsbeleid keihard worden 

geraakt. Deze mensen werden op het podium geïnterviewd door Jan Marijnissen. Het geheel 

van de podium-optredens werd op een pakkende wijze door de bekende Rotterdamse Carrie 

aan elkaar gepraat. Agnes Jongerius en Job Cohen spraken de menigte ook toe, en 

staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken (je kunt je afvragen wat die naam nog voorstelt) 

kwam ook een poging doen om dit kabinetsbeleid in het hol van de leeuw aan al die 6500 boze 

mensen uit te leggen en de protesten te dimmen. Het lukte hem niet, slechts boegeroep was 

zijn deel. Het hoogtepunt van de middag was ook meteen het sluitstuk: Emile Roemer betrad 

het podium en wist met zijn begrijpelijke en heldere verhaal nog eens goed samen te vatten 

waarom het zo vreselijk nodig is om te blijven protesteren tegen dit kabinetsbeleid waarbij 

mensen die zich slecht kunnen verweren simpelweg worden gedegradeerd tot een makkelijke 

en kansloze prooi voor keiharde bezuinigingen. Emile wist de actiebereidheid wederom flink 

aan te jagen en kreeg enorm veel bijval. 

Mark Rutte is niet de premier van alle Nederlanders, maar                                                                               

de spreekstalmeester van de miljonairsfair.’ aldus Emile Roemer. 

Na deze enerverende manifestatie zochten de Groningers en                                                               

Drentenaren in de loop van de middag hun bus weer op om terug                                                            

naar het Noorden te rijden. De acties zullen doorgaan zolang het                                                                           

nodig is, en SP Assen zal dan zeker opnieuw van de partij zijn! 

 


