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SP afdeling Arnhem 

Dovenetellaan 55  

6841 EB Arnhem 

 

Bestuur SP Arnhem  

arnhem@sp.nl  

voorzitter:  

Diana Kummeling  

06-18963495  

 

Fractie SP Arnhem  

fractie.sp@arnhem.nl 

voorzitter: Cris Lenting 

c.lenting@arnhem.nl 

 

Wethouders 

Gerrie Elfrink 

g.elfrink@arnhem.nl 

Alex Mink  

a.mink@arnhem.nl  

 

Hulpdienst 

Telefonisch: 

ma-vrij tot 21:00 uur  

06-33310103 

 

Website SP Arnhem 

http:// arnhem.sp.nl 
webmasterarnhem@sp.nl  

 

Bank 
NL90 RABO 0159997607  

t.n.v. SP Arnhem 

 

Tribunebezorging 

arnhem@sp.nl 

 

Opmaak LinksAf  

Mathijs Gijsbers  

 

Kopij inzenden 

voor 1 januari aan 

arnhem@sp.nl 

 

Wijzigingen  

Adres, mail, of telefoon 

gewijzigd? Geef het ons 

door via arnhem@sp.nl 

 

  

 

OVERLIJDEN EVELIEN WOUTERS PRINS 

Met een ingetogen en erg mooie bijeenkomst hebben we - familie, vrienden 

en Arnhemse SP-ers - op 25 november jl. afscheid genomen van Evelien. 

We hebben een trouw bestuurslid, een actieve SP-er en een goede vriendin 

begraven. 

 Samen met Ton Wouters was Evelien geruime tijd verantwoordelijk voor 

het ledenbezoek en -beheer. Met Ton en Evelien waren onze 

openluchtkantoren en vergaderingen net dat beetje meer, zij zorgden voor 

veel sfeer en stonden echt altijd voor de SP klaar.  

 Vijftien maanden na het overlijden van Ton ligt ook Evelien nu op de 

natuurbegraafplaats Heidepol. Het waren zware maanden voor haar, 

zonder de liefde van haar leven. Dag Evelien, dag trouwe strijder. 

 

Namens de SP Afdeling Arnhem, 

Paul Kusters 

CONGRES XXI 

Afgelopen 28 november was het zover. Het XXIe congres van de SP kende een 

lange voorbereiding. Er lag een resolutie voor, maar ook heel belangrijk: zoals 

een ieder van u al wist, nam Jan Marijnissen afscheid en werd een nieuw 

bestuur gekozen.  

 

De weg ernaartoe - De voorbereidingen begonnen al vroeg in het jaar. Samen 

met alle afdelingen werd geïnventariseerd hoe de partij ervoor staat. Hoe 

draaien de afdelingen? Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat hebben we 

daarvoor nodig? In juni hebben we in Arnhem daartoe een ledenvergadering 

gehouden.  

 Na de zomer hadden we diverse bijeenkomsten over de congresstukken. Dat 

ging niet altijd zonder slag of stoot. De afdeling was het soms wel, soms ook niet 

eens met de landelijk voorgestelde lijn (een lijn die ook nog wel eens van richting 

veranderde), maar de ledenvergaderingen kwamen er telkens weer uit, zodat 

de afvaardigingen van de regioconferentie en het congres met heldere opdracht 

op pad gestuurd werd. Er is flink gedebatteerd op de conferentie, en er zijn een 

aantal (soms scherpe) wijzigingsvoorstellen aan het congres voorgelegd.  

 Als bestuur zijn we trots op onze afdeling, op de samenwerking en op de 

constructieve ledenvergaderingen. Samen met de afdeling hebben we een 

geslaagde voorbereiding gehad. 

 

Benieuwd naar het congres zelf? In de LinksAf van januari vindt u een verslag! 

 

SALARIS INTERIMDIRECTEUR PHB NOODZAKELIJK?! 

De vragen over het extreem hoge salaris voor de interim directeur van 

Presikhaaf Bedrijven (PHB) zijn beantwoord. In de blogpost van 8 oktober 

op http://arnhem.sp.nl zijn deze vragen terug te lezen. 

 Wethouder Ine van Burgsteden geeft in de beantwoording aan dat het in dit 

geval niet mogelijk was de burgemeestersnorm voor het salaris aan te houden 

(zie antwoord 1). De SP vindt dit teleurstellend. Wij willen dit dan ook via de 

reactie op de begroting PHB 2016 laten weten aan het Dagelijks Bestuur van 

PHB. De wethouder geeft wel aan dat er in de toekomst nadrukkelijker op de 

burgemeestersnorm gaat worden geworven. Maar laat de verantwoording 

daarover afhangen van het feit of het alleen een Arnhemse aangelegenheid is. 

Ook laat zij weten dat het niet meer mogelijk is het salaris met terugwerkende 

kracht te verlagen. De antwoorden maken in ieder geval duidelijk dat het 

noodzakelijk is dat de Arnhemse SP het college nauwlettend op deze afspraak 

blijft volgen. Het signaal dat wij hebben afgeven moet helder zijn: dit was eens 

en wat de SP betreft nooit meer! 



 

HIER IS DE SP ARNHEM  

In verband met de distributie kunnen 

sommige activiteiten al geweest zijn. 

De actuele agenda is altijd te lezen 

op http://arnhem.sp.nl/agenda 

 

• 13 januari 

SP-ledencafé / nieuwjaarsborrel  

 

 

FIJNE FEESTDAGEN! 

Ontvang je de digitale versie van de Arnhem Linksaf al? Nee? Aanmelden kan via arnhemlinksaf@sp.nl. Wil je de digitale nieuwsbrief niet meer 

ontvangen? Stuur dan een mailtje naar arnhemlinksaf@sp.nl met als onderwerp: “opzeggen” en als inhoud je naam en e-mailadres. 

WMO-ZORG IN ARNHEM DOOR DE WIJKTEAMS 
 

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de zorg. Het organiseren van zorg 

in de buurt is een nieuwe manier van werken. De SP ontvangt signalen dat de 

wijkteams echt in ontwikkeling zijn, ze elkaar steeds beter weten te vinden en 

er gewerkt wordt aan nieuwe oplossingen. Dat is erg positief om te horen. Maar 

er komen ook kritische punten naar voren vanuit onze leden en 

cliëntorganisaties als de seniorenraad en het Apcg. Daarom heeft de SP het 

effect en de evaluatie van het functioneren van de wijkteams maandag 30 

november samen met de PvdA op de agenda gezet van de gemeenteraad.  

 Er is erg lang uitgekeken naar deze eerste, uitgebreide bespreking. De SP 

heeft  een flink aantal kritische vragen gesteld. Vragen waarop de voorliggende 

raadskamerbrief en de wijkkrant ‘Wijkteam in beeld’ geen of onvoldoend 

antwoord geeft. De wijkteams spelen een belangrijke rol in de Wmo. Hoe 

zorgvuldiger deze rol besproken wordt, hoe meer er geleerd kan worden zodat 

de teams beter functioneren.  

 De SP vindt het van groot belang om, 1 jaar na het instellen van de Wmo, 

te weten of de inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. De wijkteams, 

teamcoaches en keukentafelgesprekken spelen daarin een centrale rol. De SP 

wil ook weten hoe het eerder aangenomen initiatiefvoorstel “stimuleren inzet 

mentorschap” in de praktijk werkt.  

 De vragen van de SP gingen over de onafhankelijke cliëntenorganisaties, 

de informatievoorziening naar de inwoners toe, de klachten- en bezwaren-

procedure, de Pgb’s en inzet van expertise in de wijkteams. Onze nieuwe 

wethouder Haga heeft de toezegging gedaan dat inwoners voorafgaand aan 

het keukengesprek geïnformeerd zullen worden over de bezwaren en 

klachtenprocedure en cliënt ondersteuning. Omdat de gratis onafhankelijke 

cliëntondersteuning  toch niet goed geregeld blijkt te zijn is de SP een motie 

aan het voorbereiden om dit goed te regelen. Belangrijk is dat de inwoners 

hierover dan ook voorafgaand aan het keukentafelgesprek informatie 

ontvangen zodat hier direct gebruik van kunnen maken.  

 De wethouder heeft aangegeven dat er een officiële eerste evaluatie komt 

in het voorjaar van 2016 en dan ook zal kijken of de aanwezige expertise in de 

wijkteams goed wordt ingezet. De SP houdt 10 vingers aan de pols. Uw 

ervaringen kunt u altijd mailen aan de SP (arnhem@sp.nl), want tenslotte 

draait het om u! 

De feestdagen staan voor de deur. In 

de periode van het drukken van deze 

LinksAf, valt de Dag van de Rechten 

van de Mens. Op die dag was de SP 

de organisator van een mars door het 

centrum. Om aandacht te vragen 

voor de rechten van alle mensen, 

vanuit de waarden van de SP, de 

waarden van u allemaal: Menselijke 

Waardigheid, Gelijkwaardigheid, en 

Solidariteit.  

 Drie waarden die we u juist in 

deze tijd nog eens wil meegeven, een 

tijd waarin we voor grote uitdagingen 

in de wereld staan. Voor een ieder 

van ons heeft de decembermaand 

zijn eigen betekenis. Soms omdat de 

uitdaging van de wereld dichtbij 

gekomen is. Samenzijn met vrienden 

of familie, of juist herinneringen aan 

moeilijke momenten, namens de SP 

Arnhem wensen we u in alle dagen 

veel goeds toe. 

 

BEHOUD VAN POPCULTUUR EN JACOBIBERG 

De Jacobiberg vervult een belangrijke rol in de popcultuur en subcultuur 

van Arnhem, voor wat betreft educatie, begeleiding en ruimteaanbod. Maar 

het gaat al een tijd financieel erg slecht en er is een terugloop bij educatie en 

ruimteverhuur. De festivalondersteuning en de overige begeleiding loopt 

goed, maar daar is geen droog brood in te verdienen. Desalniettemin vindt de 

gemeente Arnhem de werkzaamheden van de organisatie belangrijk en 

daarom gaat er jaarlijks meer dan 2 ton subsidie naar toe.  

 Dat is niet mis. Daar mogen we ook meer professionaliteit voor 

verwachten. Meer dan men de afgelopen 2 jaar heeft laten zien. De 

Jacobiberg heeft bijvoorbeeld meer dan € 150.000,= uitgegeven aan 

ontslagvergoeding, en niet aan zaken voor educatie, popschool, 

ruimteverhuur, etc. Deze gang van zaken vindt de SP-fractie onbegrijpelijk. 

  (lees verder op de website voor het volledige artikel) 

 

Het is bijna 2016. De tijd dringt. Wat de SP betreft is er een toekomst voor De 

Berg, maar dan wel met een ander bestuur. Een bestuur dat met een 

realistisch reddingsplan op de proppen komt. Een plan in lijn met cultuurnota 

Stroom en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. 


