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           cartoon 

Bezuinigingen WWB en armoedebeleid 

   

De raad besloot donderdag over de aanpassingen die nodig zijn om  

te voldoen aan de bezuinigingen van Kabinet Rutte op het gebied  

van werk en inkomen. Maatregelen die de SP ronduit slecht vindt.  

Maatregelen met grote negatieve gevolgen voor onze inwoners,  

die bovendien idioot snel moeten worden ingevoerd.  

De SP fractie gaf aan tevreden te zijn met de wijze waarop                                                                                                 

wethouder Kuin met deze kabinetsbezuinigingen omgaat. Waar                                                                                            

het kan haalt hij het onderste uit de kan, en zoekt de grenzen van                                                                                 

de wet op. Daarnaast zijn enkele voorstellen van de SP,                                                                                                                         

om beter te monitoren en ook hier keukentafelgesprekken                                                                                            

te gaan voeren met mensen die dit aangaat, overgenomen.                                                                                                         

Het voorstel van de SP om een MER-rapportage, minima effect rapportage                                                                   

te gaan invoeren, onafhankelijk uitgevoerd door het NIBUD om zo een beter beeld te krijgen van het 

Asser minima beleid wordt meegenomen en verder onderzocht. Daarnaast heeft de PvdA een motie 

met de SP en uiteindelijk ondersteund door de hele raad, minus de VVD, ingediend die regelt dat de 

bijzondere bijstand zo uitgebreid als mogelijk wordt ingezet en er ruimte komt om mensen die door de 

bezuinigingen van Rutte tussen wal en schip vallen of onevenredig hard worden gepakt tegemoet te 

komen. Deze motie is aangenomen.  

De SP had grote kritiek op de reactie van de VVD in deze raad van Assen. De VVD reactie vond de SP 

ronduit beschamend. Technische aanpassingen, dat was dit, niet meer of niet minder volgens VVD 

woordvoerder Van De Beek.  

SP fractievoorzitter Jan Broekema: "Je kan en mag dit niet zo wegzetten. Dit raakt zoveel mensen in onze 

stad zo hard. Dat zijn geen simpele technische aanpassingen, maar harde, kille bezuinigingen. De SP 

heeft de reactie van de VVD afgekeurd en ze opgeroepen de komende tijd eens de oren en ogen te 

openen, te gaan praten met de mensen die te maken krijgen met deze bezuinigingen. Dan horen en zien 

ze misschien wat dit echt betekent."  

 

SP Assen zoekt:  

- folderaars; 

- tribunebezorgers; 

- mensen die met acties willen meehelpen; 

- fractieondersteuners: met de fractie willen meedenken en meepraten 

over de gemeentepolitiek. Dit kan in het algemeen, om de week is er op 

donderdagavond een fractievergadering. Dit kan ook op basis van 

onderwerp. Ben je geïnteresseerd in 1 bepaald onderwerp, heb je door 

werk- of levenservaring kennis van een onderwerp en wil je de fractie 

wanneer er op dat gebied dingen spelen adviseren/ondersteunen: laat 

het ons weten. Wacht niet, we zijn mensen nodig en neem contact op om 

hier eens over verder te praten. 
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Stadsboulevard en Havenkwartier 

De SP fractie toonde zich de afgelopen maand in de raad kritisch over de plannen                                              

voor de stadsboulevard en havenkwartier. De SP wil voorkomen dat de stadsboulevard                                              

een autoweg met veel vrachtverkeer wordt. De voorkeur voor het Havenkwartier is wel                                      

voor hoog water en een beweegbare brug, maar de fractie is nog niet overtuigd van de                                

bouwplannen en financiële uitwerking daarvan. 

 

Jeroen van Rooij: "Alles is nu gericht op doorstroming van het verkeer op de stadsboulevard waaronder 

noord/ zuid verkeer dwars door de stad, inclusief 35tonners die nu al dagelijks voor het station langs 

denderen. Assen beschikt met de A28 en de rondweg over een uitstekend verdelingsstelsel van wegen 

om verkeer van “buiten” Assen naar z’n bestemming te brengen zonder dat hierbij de kortste route voor 

het station langs nodig is. Er blijkt geen bereikbaarheidsprobleem, wordt geconcludeerd! Daarom hierbij 

de oproep: Laten we er een stadsboulevard van maken in plaats van een autoweg! Behoed Assen voor 

een vervuilende en lawaaiige autoweg dwars door de stad en gun het een mooi ontworpen boulevard 

die wijk en centrum onderling verbindt zowel voor gemotoriseerd verkeer als openbaar vervoer en fiets 

en voetgangers."  

De wethouder gaat, nadat de SP eerst een motie hiervoor moest indienen, onderzoeken op welke 

manier hij het vrachtverkeer kan terugdringen en komt met concrete plannen hiervoor naar de raad 

terug.  

Met betrekking tot het Havenkwartier gaf de SP fractie aan dat het verwacht financieel tekort van de 

plannen van op dit moment 20 miljoen grote zorgen baart. Het zijn onzekere tijden en deze plannen 

kennen grote risico’s. De voorkeur van de SP gaat uit na de variant hoog water/beweegbare brug, maar 

de vraag is of we hier überhaupt mee moeten verder gaan. 

Van Rooij: "De SP is er voorstander van de stad Assen niet op te schepen met een ongewis avontuur 

maar pas op de plaats te maken voor dit moment en afspraken nu te maken wanneer tot uitvoering 

wordt overgegaan dat dit gefaseerd wordt gedaan en wel wanneer er tenminste quitte kan worden 

gespeeld daarmee."  

 

Stop de marktwerking in de zorg. Steun de SP. 

 

AbvakaboFNV en SP trekken samen op voor een betere thuiszorg en een  

betere gemeentelijk zorg.  

Helpt u ook mee? Teken de petitie of nog beter download de petitie en ga op uw werk                                                     

of in uw buurt handtekening halen en opsturen naar voor 1 maart naar Abvakabo FNV, 

Antwoordnummer 550, 9700 WB Groningen. 

 De petitie en verdere uitleg en instructies kunt u vinden op:  

www. http://www.abvakabofnv.nl/Formulieren/stemmingen/petitie-thuiszorg/ 

 

Volg de SP Assen 

Wij zijn te vinden op twitter, hyves, en facebook. Kijk op www.assen.sp.nl voor meer 

informatie.  


