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ZORG 
VOOR 
IEDEREEN

Het zorgstelsel loopt vast. De marktwerking heeft de zorg 
niet beter gemaakt, wel duurder. Of het nu gaat over de 
macht van de zorgverzekeraars, instellingszorg of zorg in 
huis: overal zien we dezelfde ontwikkeling. Collega’s moeten 
concurrenten zijn. 

Medewerkers worden gezien als kostenpost. Zorgverleners 
willen de zorg verlenen die nodig is, maar worden beperkt 
door zorgverzekeraars, managers of bureaucratie. 
Tegelijkertijd wordt de zorg voor steeds minder mensen 
betaalbaar. 
Het roer in de zorg moet om. De zorg is niet van private 
partijen. De zorg is van ons allemaal. En zo moeten we het 
ook organiseren. Publieke zorg met publieke organisaties die 
democratisch ter verantwoording kunnen worden geroepen. 
Waar niet de zorgverzekeraars of de managers op een 
voetstuk staan, maar de professionals. Een zorgstelsel met 
samenhang en samenwerking in plaats van concurrentie en 
wantrouwen. 

We regelen de zorg op twee niveaus. Wat lokaal kan, regelen 
we lokaal. De gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg 
en ondersteuning thuis en in de wijk. Uiteraard onder goede 
voorwaarden en betaalbaar voor iedereen. Het rijk wordt 
verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg en instellingszorg. 
Daarom vormen we de zorgverzekeraars om tot één 
Landelijke Zorgvoorziening. Zo breken we de macht van de 
zorgverzekeraars en wordt er geen winst meer gemaakt over 
de rug van de patiënt.
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‘Doe dit niet!’ en later… ‘Doe dit nu toch niet!’, dit waren de 
woorden van toenmalig fractievoorzitter van de SP Jos van 
der Horst in de raadsvergadering van drie jaar geleden. 
Als een donderslag uit een blauwe hemel kwamen toen 
de partijen CDA en CU met een motie om tussen het 
nieuwe raadshuisplein en de zuiderbuurt een pand aan te 
kopen, dit te slopen om zodoende een grote brede steeg 
te krijgen. De PvdA keek destijds radeloos om zich heen: 
haar ‘coalitiegenoten’ verrasten hiermee totaal. Het was een 
pittige vergadering, maar ondanks dat PvdA en SP eerst 
volledig tegen dit plan waren, dat minstens een miljoen euro 
zou gaan kosten, werd na een aantal schorsingen het plan 
toch aangenomen. De PvdA haalde om onduidelijke redenen 
bakzeil en stemde uiteindelijk toch in.

Er volgden hierna nog vele overleggen en 
(raadsvergaderingen) over dit onderwerp. Overal bracht ik 
in dat dit een slecht en ondoordacht plan was. Uiteindelijk 
werd het opgenomen in de visie: ‘Verbetering Centrum, 
verbindende straten en stegen’ en spitste het zich toe 
op het pand van LippeLap. Aan experts werd advies 
gevraagd wat de verschillende mogelijkheden (slopen, of 
het gebouw versmallen zodat de bestaande steeg breder 
werd) betekenden voor zowel de eigenaar van het LippeLap 
pand als de gemeente. Een bureau dat gevraagd werd drie 
verschillende scenario’s uit te werken kon het niet laten om 
voor de gemeenteraad ook hun ‘eigen’ scenario uit te werken: 
namelijk niets doen! Kennelijk vonden ze aankoop en sloop 
ook een slecht idee? Volgens dit bureau zou het beter zijn 
de bestaande steeg, die nauwelijks gebruikt wordt, af te 
sluiten door de pui van het LippeLap pand te verbreden. Dit 
ziet er netter uit en er waren al voldoende looproutes tussen 
de zuiderbuurt en het raadshuisplein. Ook hierna waren 
er weer verschillende overleggen, maar de stemming was 
veranderd. Het scenario: ‘niets met de steeg doen’, was weer 
bespreekbaar. 

In de raadsvergadering van vorige week bleek, tot 
ongenoegen van de CU, definitief dat er een andere wind 
waaide. CDA en ELP gaven aan hun mening herzien te 
hebben en na een relatief korte vergadering ging een streep 
door het idee. De overige centrumverbeteringsplannen, die in 
overleg met burgers en ondernemers tot stand zijn gekome,n 
gaan wel gewoon door. De SP is altijd al tegen megalomane 
bouwprojecten geweest. We zitten nu in het college, dus dit 
soort geld verkwistende projecten komen er niet: ‘we doen 
het gewoon niet’

Tekst Ramon Vos, fractievoorzitter
DOE DIT NIET!



Tekst Michiel Schrier

PROVINCIALE ACTIEDAG 
GASWINNING

Zaterdag 28 mei
10:30 - 14:00
‘t Harspit Toppenhuizen

BUURTEN NATIONAAL 
ZORGFONDS

Zaterdag 21 mei
10:00 - 13:00
De Wiken (verzamelen winkelcentrum)

Zaterdag 18 juni 
10:00 - 13:00
De Drait (verzamelen winkelcentrum)

INFORMATIEAVOND NATIONAAL 
ZORGFONDS

Donderdag 7 juli 
Inloop vanaf 19:30, start 20:00
 
Interesse of meer informatie: 
smallingerland@sp.nl

Iedereen heeft recht op de zorg die hij of zij nodig heeft. 
Daarom schaffen we het eigen risico af. Deze boete op ziek 
zijn zorgt ervoor dat steeds meer mensen afzien van de 
zorg die zij nodig hebben. Wat medisch noodzakelijk is en 
maatschappelijk wenselijk hoort thuis in het basispakket. Dat 
breiden we dus uit. En we betalen de zorg solidair via premies 
en belastingen die inkomensafhankelijk zijn. Met dit plan is 
zeven van de tien gezinnen beter af. 

Zorgverleners werken dag in dag uit keihard om kwetsbare 
mensen en patiënten de beste zorg te verlenen. Goede zorg is 
van grote waarde en belang voor de samenleving. Met dit plan 
laten we zien dat het kan: sociale zorg. De zorg is van ons 
allemaal. 

Laten we het ook zo regelen en kom met ons in actie!

AGENDA 


