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 Aanmelden kan via arnhem@sp.nl Ons 

DRINGEND GEZOCHT: 
Tribunebezorg(st)ers per direct voor de wijken de Laar West 
en Schuytgraaf. Opgeven via Sonia: s.groen17@gmail.com
of arnhem@sp.nl BEDANKT!

FEESTELIJKE OPENING PARTIJPAND DOOR RON MEYER

1 jaar na verworpen SP motie, beschikking nu aangenomen!

SP motie ‘Beschikkingsrecht’ is met grote meerderheid 
aangenomen. Op 25 september j.l. is de motie ‘Beschik-
kingsrecht’ met steun van 6 andere partijen ingediend. 
Wethouder Leisink (D66) heeft er alles aan gedaan om 
dit tegen te houden. Hij vindt dat de uitvoering onnodig 
veel geld kost. Voorafgaand aan de stemming over de 
motie kondigde hij aan met een plan te komen. Hierover 
staat nog niets op papier. Twee weken geleden gaf de 
wethouder, naar aanleiding van een gerechtelijke uit-
spraak, aan niets te zullen veranderen aan deze proce-
dure. Wethouder Leisink toont zich een slecht verliezer 
door te twitteren dat het een treurige avond is geworden. 
Hij ziet het aan iedereen verstrekken van een beschik-
king als het vergroten van de bureaucratie in de zorg. 
Daarmee gaat hij voorbij aan wat in de zorg rechtvaardig 
en noodzakelijk is. Als inwoners van Arnhem een maat-
werkvoorziening aanvragen voor de Wmo of jeugdzorg 
moeten zij zelf vragen om een beschikking. In een be-
schikking staat vermeld welke voorziening wordt toege-
kend. Deze beschikking is nodig en voorwaardelijk om 
bezwaar te kunnen maken tegen het besluit. In 2015 is 
dit echter geruisloos afgeschaft. Wethouder Leisink (D66) 
vond het voldoende om inwoners een beschikking te ge-

ven als zij hier zelf om vragen. Om ergens om te kunnen 
vragen moet men hierover wel geïnformeerd worden. Dat 
liet te wensen over: aan 1 op de 4 inwoners werd niet 
gevraagd wordt of zij een beschikking willen hebben. 1 
op de 3 blijkt niet op de hoogte te zijn gebracht dat deze 
beschikking nodig is om bezwaar te maken. Daarnaast 
is de inwoner afhankelijk van de beslissing van de wijk-
coach. Dit kan een drempel zijn voor inwoners om een 
beschikking te vragen. En niet iedereen is in staat om 
voor zichzelf op te komen. Met deze beschikking is dat 
niet meer nodig: alle inwoners van Arnhem hebben nu 
dezelfde rechten. De motie die de SP vorig haar indien-
de om te vragen om een automatische beschikking 
kreeg toen onvoldoende steun. Afgelopen jaar heeft de 
raad verschillende malen aangedrongen op verbetering 
van de informatievoorziening over beschikkingen en 
bezwaren. Tot nu toe met onvoldoende resultaat. Van 
wijkcoaches, die een enorm zwaar takenpakket hebben, 
kan niet verwacht worden dat zij er ook nog aan moeten 
denken om alle inwoners hierover te informeren. Volgens 
de wet hoort een beschikking automatisch te worden 
afgegeven. Dat heeft de SP nu ook met de motie vastge-
legd in het Arnhems zorgbeleid.

Altijd recht op een beschikking, zo eenvoudig is dat!

LEDENVERGADERING
Beste leden, graag willen wij u 
uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergaderingen welke zul-
len worden gehouden op don-
derdag 19 oktober, dinsdag 14 
november en dinsdag 9 januari. 
Locatie ledenvergaderingen: SP 
partijhuis Creutzbergstraat 72 
(Geitenkamp) Arnhem Inloop 
19.30u, aanvang 20.00u (stipt).

PS: Denkt u aan uw ledenkaartje? 
Wij hopen op uw aanwezigheid!
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Op 2 oktober voerde een groep huurders van woningcorporatie Vivare 
actie bij de gemeenteraad, met steun van SP Arnhem. In de buurt Eiland-
je Urk worden de huizen gesloopt, maar ze worden niet betrokken bij de 
plannen en de nieuwe huizen worden te duur of te klein voor de huidige 
bewoners. Zij vrezen dat ze niet in hun eigen buurtje terug kunnen keren.
Ronald Jansen uit de Vergeten Driehoek in de Laar Oost sprak de ge-
meenteraad toe over de kwestie: ‘Hebben wij als huurders van een 
sociale woning niet automatisch recht op een bewoonbare en gezonde 
woning? Waarom moet hier zo hard voor gestreden worden?’ SP raads-
lid Paul Kusters stelde het college vragen over het huurbeleid van Vivare 
naar aanleiding van de verhalen van de huurders. De wethouder, Geert 
Ritsema, zegde toe met de bewoners in gesprek te gaan, en ook het 
gesprek aan te gaan met Vivare hierover. Wordt vervolgd!

Vivare huurders vragen de gemeenteraad om hulp

Overlijdensbericht
Ons bereikte het droevige bericht dat actief lid Frans Boerstal is
overleden. Wij zullen hem herinneren als een actief en betrokken
lid van de SP.

SP wethouder Geert Ritsema heeft 
als eerste wethouder van Nederland 
de Dutch Roma pride award ontvan-
gen, vanwege het progressieve beleid 
van gemeente Arnhem op het gebied 
van huisvesting van woonwagenbe-
woners

MOTIE VAN AFKEURING ONTERECHT
25 september jongstleden werd er in de gemeenteraad een motie van 
afkeur ingediend tegen wethouder Elfrink vanwegen zijn handelen rond-
om het project Musis. De motie werd met meerheid van stemmen ver-
worpen. Vanwege de éénzijdige berichtgeving in de media waar alleen de 
oppositie aan het woord werd gelaten hebben we de feiten op een rijtje 
gezet.

Maandag 25 september dienden de fracties van de PvdA, Christenunie, 
GroenLinks, VVD en de Arnhemse Ouderenpartij een motie van afkeuring 
in, die tevens steun kreeg van Arnhem Centraal. De fracties van D66, SP, 
CDA, Verenigd Arnhem en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De 
motie werd ingediend na beraadslagen in een interpellatiedebat over het 
project Musis. De indiendende partijen constateerden de volgende pun-
ten:

a. “De raad bij het vaststellen van het raadsvoorstel voor de verbouw van 
Musis in april 2015 middels een amendement heeft vastgelegd dat het 
college bij dreigende overschrijdingen zo snel mogelijk een voorstel tot 
besparing  en/of dekking voorgelegd zou krijgen” en

b. Het college de verplichting heeft de raad te informeren indien er bij 
projecten een kostenoverschrijding dreigt te ontstaan.

Het volledige artikel is te lezen op onze website www.arnhem.sp.nl


