
                               

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief van de  
SP afdeling Haarlem 

November 2016 DE  RODE  MUG    

AFTRAP NATIONAAL ZORGFONDS  

Op zaterdag 26 november 2016 organiseert 
het Nationaal ZorgFonds een Landelijke Aftrap 
in Den Haag. Op die dag komen we bij elkaar 
met alle mensen die hun steentje willen 
bijdragen aan onze groeiende beweging. 
 
Vanuit alle provincies zal er vervoer worden 
geregeld naar Den Haag. De eigen bijdrage van 
5 euro kunt u declareren bij de afdeling. Op de 
site van het Nationaal ZorgFonds kunt u zich 
aanmelden en meer informatie vinden over 
het programma en het vervoer. Tot 26 
november!  
 

 

 

 

 

 
SP HULPDIENST 

De SP afdeling Haarlem heeft al enige tijd een 
hulpdienst voor alle mensen uit Haarlem en 
omgeving (SP lid of niet) die problemen 
hebben met instanties, instellingen, 
overheidsdiensten, zorgverleners, 
woningcorporaties, etc. etc. 
 
Wij zijn een vraagbaak en adviesdienst. 
Iedere vrijdag heeft de SP Hulpdienst 
spreekuur. 

DE CAMPAGNE TK2017 KOMT ERAAN! 

Wilt u wijzigen zien in het concept-
verkiezingsprogramma? Op woensdag 
30 november 2016 is de tweede algemene 
ledenvergadering. Dan gaan we 
amendementen en moties opstellen om in te 
dienen op het partijcongres van 14 januari 
2017. Kom dan langs op de ledenvergadering. 
 
Ook zal (onder voorbehoud) Leo de Kleijn 
fractievoorzitter van de SP Rotterdam 
langskomen om zichzelf voor te stellen en zijn 
ideeën voorleggen aan de afdeling. Leo wil 
zich graag kandideren voor de Tweede Kamer. 
 
Voor de campagne gaan wij de straat op, de 
buurten in en zullen we op de markten staan 
om zo veel mogelijk mensen ervan te 
overtuigen dat ze op de SP moeten stemmen. 
Wilt u actief mee helpen? Stuur een mail naar 
haarlem@sp.nl en wij nemen graag contact met 
u op om te kijken aan welke activiteit u mee 
kan doen. Alle hulp is welkom!  
 
 
 

 
 

 

Tussen 10 en 12 uur kunt u terecht bij de 
Rebup, Kruistochtstraat 51 in de 
Slachthuisbuurt. 
U kunt gewoon binnenlopen maar eerst bellen 
of mailen mag natuurlijk ook 
 
Heeft u vragen? Stuur een mail aan 
hulpdienst@sp.nl en we nemen snel contact 
met u op. Telefoon: 06 – 42 13 70 89 
 HLPDNST 
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VANUIT DE GEMEENTERAAD 

Werkbrigades - Een motie van de SP om voor 
50 langdurig werklozen werkbrigades op te 
richten en ze zo twee jaar werk tegen het cao-
loon te geven werd jammer genoeg met 19 
tegen 20 stemmen verworpen. Dit ondanks 
een positief advies van wethouder 
Langenacker. In Amsterdam heeft SP-
wethouder Vliegenthart deze werkbrigades al 
opgericht. De SP blijft proberen om ze ook in 
Haarlem van de grond te krijgen. 
 
Wel werd een motie van de SP aangenomen 
dat de sociale dienst moet proberen ook 
langdurige werklozen aan het werk te helpen 
en niet alleen de mensen die de grootste kans 
hebben op het vinden van een baan. 
 
Jeugdzorg - De wachtlijsten in de jeugdzorg 
nemen alleen maar toe. Er komt op voorstel 
van de SP een onderzoek naar de 
mogelijkheden om de bureaucratie in de 
jeugdzorg te verminderen zodat minder 
formulieren hoeven worden ingevuld en dus 
meer jongeren kunnen worden geholpen. 
 
Geen gedwongen verhuizing - Wethouder 
Botter wil de helft van de plaatsen in 
instellingen opheffen voor mensen met een 
beperking of psychische problemen. Deze 
mensen wilde hij verhuizen naar een 
zelfstandige woning, een sociale huurwoning. 
Op voorstel van de SP is nu besloten dat alleen 
mensen die dat willen en kunnen hoeven te 
verhuizen. 
 
Eigen risico - Verder heeft de SP aandacht 
gevraagd voor mensen met een AOW zonder 
aanvullend pensioen. De SP wil geen boete op 
ziek zijn voor deze mensen en pleitte ervoor 
om het eigen risico te schrappen. Zoals 
gewacht haalde deze motie het niet. Wel 
beloofde wethouder Langenacker om mensen 
met een minimuminkomen vanaf 1 januari 
een collectieve zorgpolis van de gemeente aan 
te bieden. 
 
Sociale huurwoningen - De gemiddelde 
wachttijd voor een sociale huurwoning 
bedraagt nu 6,7 jaar. Een half jaar geleden 
heeft de gemeenteraad een motie van de SP 

gesteund waarin werd gevraagd om die 
schandalig lange wachttijd terug te dringen. 
Dat kan alleen als er veel sociale 
huurwoningen worden bijgebouwd. De 
grondprijs bedraagt nu 18.500 euro per 
sociale huurwoning. 
De SP wil die grondprijs verlagen, zodat er 
meer sociale huurwoningen kunnen worden 
gebouwd en ook woningen met een lagere 
huur. Bovendien hoeft dat de gemeente niet 
veel geld te kosten. Als de gemeenten de 
grondprijs voor koopwoningen bijvoorbeeld 
met 1%  verhoogt dan kan de grondprijs van 
een sociale huurwoning met meer dan 10% 
omlaag. 
De fractie van de SP heeft op de laatste raads-
vergadering van oktober een motie ingediend 
waarin om een discussienota werd verzocht 
over de prijs van de grond die geldt voor het 
bouwen van een sociale huurwoning. De 
wethouder heeft die motie overgenomen. 
 
BELANGRIJK NIEUWS VOOR MENSEN MET 
EEN HAARLEM PAS 

Indien u in het bezit bent van de Haarlem Pas 
kunt u volgend jaar kiezen voor een 
collectieve zorgverzekering via de gemeente 
Haarlem. De collectieve 
ziektekostenverzekering bestaat uit de 
basisverzekering, meerdere mogelijkheden 
voor een aanvullende verzekering en een 
tandartsverzekering.  
Vanaf 22 november wordt het nieuwe 
pakketaanbod van de gemeente getoond op 
de site www.gezondverzekerd.nl. Hou deze site 
in de gaten! 
 
En let u op de individuele inkomenstoeslag 
van de Gemeente Haarlem? Deze toeslag is 
voor mensen die 36 maanden of langer een 
laag inkomen hebben gehad en, gelet op de 
persoonlijke omstandigheden, geen uitzicht 
hebben op inkomensverbetering. Deze toeslag 
moet u in uiterlijk in december hebben 
aangevraagd! www.haarlem.nl/individuele-

inkomenstoeslag 
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