De Raadsverkiezingen in maart
Medekandidaten en kiezers,
Ik heb een boodschap aan u allen. Iedereen weet dat de regering ons een
loden last oplegt met o.a. de WMO, jeugdzorg, ouderenzorg en een reeks
taken waarvoor wij als gemeente niet de middelen krijgen om die taken naar
behoren uit te voeren. Dit nog los van de kennis om dat te kunnen doen.
1) Mijn insteek als kandidaat, met ervaring in het raadswerk, stel ik voor
om gezamenlijk de middelen die nodig zijn in Den Haag op te eisen. Dat
kan wanneer wij de juiste vragen stellen. Allereerst stel ik alle partijen
de vraag hoe en waarmee zijn de taken die zij voor zich zien in het
raadswerk te realiseren. Hoe en waarmee de beloften aan de kiezer
waar te maken. Ik wacht op antwoord van een ieder van u.
2)

Het is mij bekend gemaakt dat veel onduidelijkheid bestaat over de
door de Tweede Kamer aangenomen wet om het Spaarfonds voor de
AOW in 2011 op te heffen, maar waarbij die financiële middelen niet
zijn afgeboekt als gedelgde schuld in mindering van de staatsschuld,
zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat schreef
in een brief aan de Sociale Databank Nederland. Die 50,9 miljard euro
zou ik samen met u weer willen terughalen om daarmee een hele reeks
bezuinigingen te voorkomen en werkgelegenheid te financieren. Zie de
link op deze website van kandidaten: www.sdnl.nl/gemeente.htm

3)

Ik stel voor om gezamenlijk als kandidaten het belang van de gemeente
te laten prevaleren boven de persoonlijke ambitie van eenieder. Want
ook de schade die in Groningen is aangericht door de gaswinning kan
met een deel van die teruggevorderde € 50,9 miljard gefinancierd
worden. Wij moeten samen als verantwoordelijke bestuurders de
politiek in Den Haag dwingen tot het terugdraaien van het besluit om
dat fonds eenzijdig te vernietigen. Zie: www.sdnl.nl/aardgas.htm

Informatie kunt u altijd krijgen bij onze deskundige en op de website.
____________________________, kandidaat voor de gemeenteraad (video)

