
Compliment Omroep Flevoland, een perfecte presentatie. Ik heb alle video’s bekeken en mis bij alle: 
 
Hoe financieren wij de taken die Den Haag op ons bord schuift voor o.a. jeugdzorg, thuishulp en WMO.... ??  
 
Waar vinden de partijen het geld om die taken te kunnen uitvoeren, los van de expertise. Alleen de 
ChristenUnie heeft kennelijk een klein potje gereserveerd, wat op geen stukken na voldoende is om alles te 
kunnen uitvoeren. Het wordt in 2015 doodgewoon een sociaal drama.  Niet alleen in Lelystad, maar overal in 
Nederland waar de geldkraan word dichtgedraaid ten behoeve van de export. Want dat is het oogmerk van de 
regering in Den Haag. Concurrentie met het niveau van sociale bescherming is leidraad voor werkgelegenheid 
binnen de eigen grenzen. Niemand vraagt zich af of er wel genoeg geld in omloop is om alle economische 
functies te bedienen. Want zonder beschikbaar geld is er geen werkgelegenheid en productie; en evenmin 
consumptie van wat NIET geproduceerd kon worden door het ontbreken van voldoende financiële middelen.  
 
Hier ligt de kern van deze mail aan alle partijen en media in Flevoland. Hierbij wordt verwezen naar de eis van 
de kandidaten in Emmen om het verdwenen fonds voor de AOW weer tot leven te wekken (met een enkele 
druk op de knop) en voor alle gemeenten het saldo van 50,9 miljard euro ter beschikking te krijgen voor het 
effectief financieren van alle taken die politiek Den haag van VVD, PvdA, en de gedoogpartijen D66, CU en SGP 
tot nu toe weigeren te financieren. Dit door met bezuinigingen doelbewust de economie te laten krimpen. Dit 
door met bewijsbare boekhoudfraude 50,9 miljard euro spaargeld te laten verdwijnen. Ook de miljoenennota 
bevat valse elementen in de periode dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  miljarden in 
het fonds stortte voor de financiering van de AOW van de grijze golf voor na 2020. 
 
Hierbij worden alle partijen opgeroepen om samen aan Den Haag de eis te stellen om dat fonds te herstellen. 
In de fraaie presentatie van de lijsttrekker ontbreekt die van de Groep Hop. Dat is jammer en schaadt zuivere  
informatie voor de kiezer voor met name hun speerpunten van de WMO, jeugdzorg en thuishulp.   
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Rutte steekt VVD hart onder de riem 
Urk 18 februari 2014 
Minister-president Mark Rutte komt zijn partijgenoten van de VVD op Urk een hart onder de riem steken tijdens de 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is... 
lees verder | reacties(0) 

 
Raad wordt nauwkeuriger geïnformeerd over De Deel 
Noordoostpolder 17 februari 2014 
Wethouder Willy Schutte zal de raad in Noordoostpolder van alle belangrijke zaken over de centrumontwikkeling... 

lees verder | reacties(0) 

 
Raad wil grip op ontwikkeling centrum 
Noordoostpolder 17 februari 2014 
De oppositie in de gemeenteraad van Noordoostpolder probeert maandagavond met een motie grip te krijgen op de 

ontwikkelingen in het centrum. Projectontwikkelaar... 
lees verder | reacties(0) 

 

  

meer nieuws 
 

 

© Met vriendelijke groet, 
 
R.M. Brockhus 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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