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OPROEP  Campagne ondersteuners gezocht

Met de komende Tweede Kamer verkiezing in het 
vooruitzicht (15 maart a.s.) zijn we op zoek naar 
enthousiaste leden die mee willen helpen met de 
verkiezingscampagne. Van folderen tot actie voeren 
voor het Nationaal Zorgfonds. Wilt u meer weten? 
Meer informatie is op te vragen via mail arnhem@
sp.nl of telefonisch 06-18963495 (Diana Kumme-
ling, afdelingsvoorzitter).

DE SP ARNHEM WENST IEDEREEN EEN SOCIAAL 2017!
ACTIE WSW-BEDRIJF PRESIKHAAF
De onrust op de werkvloer bij de sociale 
werkvoorziening Presikhaafbedrijven blijft 
voortduren. Natuurlijk vragen we daar als 
SP steeds aandacht voor. Mede daarom 
spraken we, namens vier afdelingen, op 
24 november met Emile Roemer over het 
verbeteren van de medezeggenschap 
voor de medewerkers, omdat hun stem 
regelmatig ondergesneeuwd raakt. We 
vroegen hem ons verzoek mee te nemen 
naar de Tweede Kamer-fractie om te on-
derzoeken wat de mogelijkheid voor een 
medezeggenschapsraad is waarin even-
tueel ook ouders, familie of vrienden als 
vertegenwoordiger kunnen optreden. Om 
de medewerkers een hart onder de riem te 
steken, bezorgden we op 23 december in 
de vroege uurtjes een mand vol kerstlicht-
jes en een kaart met onze goede wensen.

Thuiszorgmedewerkers krijgen eindelijk 
met terugwerkende kracht meer uitbetaald, 
dankzij de SP!

De SP vindt dat thuiszorgmedewerkers belang-
rijk werk doen. Daarnaast vindt de SP ook de
kwaliteit van thuiszorg belangrijk. Daarom zijn 
de medewerkers de afgelopen maanden bijge-
schoold en is hun functie uitgebreid met een sig-
nalerende taak. De SP heeft dit vastgelegd in 
het coalitieakkoord. Daar hoort een hoger sala-
ris bij en dat is ook vast gelegd in dit akkoord.
Ondanks dat de gemeente Arnhem de thuiszorgor-
ganisaties een hoger bedrag betaalde, kregen de 
werknemers niet altijd een hoger salaris uitbetaald. 
De SP kreeg signalen hierover vanuit medewerkers 
en is naar aanleiding hiervan een onderzoek gestart. 
Naar aanleiding van de diverse vragen die Paulien 
Lunter hierover stelde aan wethouder Haga heb-
ben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met 
deze thuiszorgorganisaties. Het resultaat van deze 
gesprekken is dat alle medewerkers met terugwer-
kende kracht vanaf februari 2016 het hoger afge-
sproken uurtarief uitbetaald krijgen. Daarnaast geven 
de thuiszorgorganisaties aan dat alle betrokken me-
dewerkers indien nodig, zijn bijgeschoold en per 1 
januari 2017 zullen worden ingeschaald in de hogere 
schaal, namelijk functiewaarderingsschaal (FWG) 15.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op 11 januari jl. werd de afdeling in de 
gelegenheid gesteld om, onder het ge-
not van een drankje, elkaar een goed en 
gezond, en vooral een rechtvaardig en 
sociaal 2017 toe te wensen. Onze aan-
wezige wethouders, fractie en bestuur 
keken terug naar 2016, maar vooral 
vooruit: 2017 wordt ons jaar!
Een informerende en vooral een
gezellige avond!



SP afdeling Arnhem
Dovenetellaan 55, 6841 EB Arnhem

Bestuur SP Arnhem arnhem@sp.nl
Voorzitter Diana Kummeling
06 18 96 34 95
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fractie.sp@arnhem.nl
voorzitter Jurgen Elfrink,
j.elfrink@arnhem.nl

Wethouders Gerrie Elfrink,
gerrie.elfrink@arnhem.nl 
Geert Ritsema,
geert.ritsema@arnhem.nl

Hulpdienst telefonisch bereikbaar
maandag t/m vrijdag tot 21:00 uur
op 06 33 31 01 03

Website SP Arnhem www.arnhem.sp.nl
webmasterarnhem@sp.nl

Bank:
NL90RABO0159997607
t.n.v. SP Arnhem

Tribune bezorging arnhem@sp.nl
Opmaak LinksAf Niek Niebuur
Kopij inzenden voor eind februari aan
arnhem@sp.nl

Wijzigingen?
Adres, telefoon of e-mail gewijzigd? Geef 
het aan ons door via arnhem@sp.nl

AGENDA
•  Zaterdag 28 januari actie Nationaal 

Zorgfonds winkelcentrum Kronenburg
•  2,16 en 23 februari cursus politieke 

basisvorming in ons SP pand aan de 
Dovenetellaan 55 te Arnhem

•  Zaterdag 4 februari actie Nationaal 
Zorgfonds winkelcentrum Presikhaaf

•  Zaterdag 18 februari de grote Nationale
    Zorgfonds Actiedag in Den Haag

DOE MEE MET SP!
Bouwen aan een solidaire samenleving 
waarbij menselijke waardigheid en ge-
lijkwaardigheid centraal staan, dat doen 
we samen! Samen actie voeren voor een 
Nationaal ZorgFonds, samen actie voe-
ren voor Huur te Duur, samen de straat 
op! Wil jij daar bij zijn en aan meewer-
ken? Of iets anders doen zoals folderen, 
campagne voeren voor komende Twee-
de Kamer verkiezing, meedenken en 
-praten over voor ons belangrijke onder-
werpen, ondersteunen van ons bestuur?

Meld je aan via arnhem@sp.nl. Wil je 
eerst hier meer over weten? Neem dan 
telefonisch contact op met Diana, tel.nr. 
06 18 96 34 95.

OPROEP

Bestuursleden gezocht

Wij zijn op zoek naar leden die het bestuur 
willen versterken. We zoeken een orga-
nisatie-secretaris, een penningmeester 
en algemene bestuursleden. Wilt u meer 
weten, een keer een oriënterend gesprek 
met ons voeren? Meer informatie is op 
te vragen via mail arnhem@sp.nl of tele-
fonisch 06-18963495 (Diana Kummeling, 
afdelingsvoorzitter).

POLITIEKE BASISVORMING

Komende maand zullen nog drie 
bijeenkomsten politieke basisvor-
ming plaatsvinden. Deze cursus is 
vooral bedoeld voor nieuwe leden, 
maar ook leden die hun kennis wil-
len opfrissen zijn van harte welkom. 
De cursus wordt onder andere ver-
zorgd door fractielid Paul Kusters. 
Gastsprekers zijn wethouder Geert 
Ritsema, statenlid Maurits Gem-
mink en Europarlementariër Dennis 
de Jong. De bijeenkomsten vinden 
plaats op 2, 16 en 23 februari in ons 
partijhuis Dovenetellaan 55 (aan-
vang 19.30u, inloop 19.15 uur). U 
kunt nog aanschuiven! Wel graag 
aanmelden bij 06-18963495.

100 dagentour Nationaal ZorgFonds

We zijn al op de helft van de 100 da-
gentour Nationaal Zorgfonds! Nog 50 
dagen en dan gaan we stemmen! De 
resterende 50 dagen willen we ons 
goed op straat laten zien, met mensen 
praten en steunbetuigingen voor het 
Nationaal Zorgfonds binnen halen.
Dat gaan we doen op de volgende data 
en locaties:
- zaterdag 28 januari, 10.30u, ingang 
winkelcentrum Kronenburg
- zaterdag 4 februari, 10.30u, ingang 
winkelcentrum Presikhaaf

Voor koek en zopi, of koffie met een 
broodje wordt gezorgd.Je bent vrij in 
je kleding keuze maar die SP-jassen 
zitten toch wel lekker warm! (We heb-
ben extra jassen).

Tip: wijs je vrienden- en kennissenkring 
ook op onze tour! Deze actie is immers 
niet alleen voor SP-leden.De zorg gaat 
ons allen aan!Laat je even weten of je 
kom? Dit kan via 06-18963495 (Diana), 
app-en, SMS-en mag ook of via mail:
arnhem@sp.nl

Presikhaaf Bedrijven 

De SP in Arnhem staat vol voor het 
belang van de medewerkers van de 
sociale werkvoorziening Presikhaaf 
Bedrijven. Er is lang gesproken 
over een overname van Presikhaaf 
Bedrijven door een private par-
tij. Omdat het maar de vraag was 
of dat succesvol en met garanties 
voor de medewerkers en de finan-
ciële dekking zou verlopen is door 
de gemeente Arnhem een tweede 
scenario ontwikkeld. Zonder een fi-
nanciële dekking lopen we namelijk 
het risico dat er straks honderden 
mensen op straat zouden komen te 
staan. Die garanties kregen we niet. 
Het tweede scenario, een werkbe-
drijf in ‘gemeentelijke handen’ die 
wel garanties voor personeel en fi-
nanciën geeft, is dus in werking ge-
steld, zodat we zekerheid kunnen 
bieden aan de medewerkers van 
Presikhaaf Bedrijven. In ons verkie-
zingsprogramma stond al een eigen 
werkbedrijf, en dat kunnen we nu 
dus gaan waarmaken. We staan in 
nauw overleg met andere SP-afde-
lingen in onze regio. Sociale werk-
voorziening was namelijk regionaal 
geregeld en andere gemeenten zijn 
welkom om zich bij het Arnhemse 
plan aan te sluiten.


