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Beste leden, de zomervakantie is alweer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Voor de PSR
betekent dit dat we ons gaan voorbereiden op de komende begroting 2016. In deze derde nieuwsbrief
opnieuw een bloemlezing van teksten die in de afgelopen periode bij ons op de website hebben gestaan.
Wij wensen u namens de fractie veel leesplezier.

Standpunt PSR over asiel en vluchtelingenbeleid.
Een evenwichtige verdeling over Europa, Nederland en Zeeland. Vanuit die solidariteit wil de PSR
meedenken, meepraten en meewerken over het aandeel specifiek voor Zeeland van de in Europa
aanwezige stroom van vluchtelingen. De PSR wil niet langer machteloos toekijken hoe mensen
verdrinken in de Middellandse Zee. Om die reden staat opvang in de regio hoog in ons vaandel. Voorkom
dat mensen de oversteek wagen en lever opvang met de hulp van de VN, inclusief scholing en zorg, in de
regio. Het opnemen van een deel van de vluchtelingen, die nu in Europa zijn, in Nederland en dus ook in
Zeeland is noodzakelijk. Als door omstandigheden de toestroom niet stopt moet worden overgegaan tot
het instellen van de ontheemdenstatus. Deze status geeft een tijdelijk recht op verblijf dat na enkele
jaren weer afloopt. Na afloop van de oorlogssituatie kunnen deze mensen terugkeren naar hun eigen
land. Het lokale draagvlak voor asielbeleid blijft erg belangrijk. Opvang moet wat de PSR betreft in
kleinschalige opvang, wij denken dan aan 200 mensen. Het vinden van huizen voor statushouders is
steeds moeilijker. Veel andere acuut woningzoekenden vinden ook slecht een woning. Een nieuwe
systematiek voor woningtoekenning cq. verdeling kan hieraan bijdragen. De PSR ziet voor de
Rijksoverheid een directe taak om inzet te plegen op de volgende terreinen: hoeveel woningen moeten
beschikbaar komen, hoeveel uitkeringen komen erbij en wat moet aan extra zorg geleverd worden. Dan
gaat wat de PSR betreft het zeker ook om de financiële zekerheid die het Rijk daarbij moet bieden.
Voorlopig wachten we even af waar het COA in overleg met de Zeeuwse Gemeenten mee komt.

Blijft er bij de huishoudelijke hulp echt geld over?

In augustus 2015 stond een artikel in de PZC over het overhouden van geld voor huishoudelijke hulp.
Onze gemeente zou op een meevaller van 2 miljoen euro kunnen rekenen. De op het artikel aansluitende
commentaren uit de samenleving waren heftig.
De Vlissingse gemeenteraad heeft de notitie waarop de journalist nu aanhaakt al half juli dit jaar
ontvangen. De notitie gaat over de voorlopige prognose kosten en baten sociaal domein Walcheren
2015. Alle kosten voor zorg zijn in die notitie aan de orde. Jeugdzorg, dagbesteding, begeleiding en
huishoudelijke zorg. Alle zorgkosten moeten passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde
begroting. Budgettair neutraal, dus de plussen met de minnen verrekenen. De zeer prille eerste cijfers
zijn absoluut nog niet maatgevend voor een volledig jaar. Er zijn zorgen over de hoogte van de kosten
voor de Jeugdzorg. Er zijn zorgen over een weer lagere rijksuitkering voor de naar de gemeenten
verlegde zorgtaken. Kortom, de gedecentraliseerde taken zullen naar verwachting in de derde
kwartaalrapportage op basis van de dan beschikbare informatie een nauwkeuriger inschatting van de
kosten over 2015 geven.
Als er nog geld, na alle uitgaven verwerkt, beschikbaar is moeten activiteiten gericht op preventie
worden ingezet. Preventie kan dure zorgkosten voorkomen of verminderen. Het is absoluut nog te vroeg
voor conclusies. Gemeenten op Walcheren moeten open communiceren over de zorgtaken die ze
moeten uitvoeren. Er is al veel Walcherse samenwerking ingezet. De gemeenten verdienen uw
vertrouwen en hebben de verantwoordelijkheid om de zorggelden zo efficiënt mogelijk richting onze
inwoners te geleiden. Onze zorgwethouder Albert Vader staat hiervoor. Maar hij weet ook dat de
implementatie nog een aantal jaren gaat duren.
Hopelijk is dit een duidelijke boodschap. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de fractie.

www.partijsouburgritthem.nl

Paraatheid ambulances en CAO acties

Als wij met spoed een ambulance nodig hebben, dan bellen wij 112. Zo simpel is dat. Als de dokter het
nodig vindt om een ambulance te bellen, dan belt hij deze. Zo simpel is dat. Dat bellen lukt nog wel en de
alarmcentrale zal u te woord staan. Het is echter de vraag of er een ambulance bij u in de buurt
beschikbaar is. Het zou zo maar kunnen zijn dat er een ambulance uit de Bevelanden, uit Schouwen of
zelfs uit Zeeuws Vlaanderen moet komen om de gevraagde hulp te verlenen. Hoe komt dit vraagt u zich
af? Dat komt door de vakbondsacties voor een betere ambulance CAO! Prima deze acties, want iedereen
mag knokken voor betere beloning en betere arbeidsomstandigheden. De politie is hiermee veel in het
nieuws, maar de ambulancemedewerkers veel minder.
Ondanks het feit dat de acties legitiem zijn, maakt de Partij Souburg Ritthem (PSR) zich zorgen.
Waarover? Over de paraatheid van ambulances op Walcheren. Het is inmiddels gebleken dat deze
paraatheid niet meer 24 uur per dag en 7 dagen per week gegarandeerd kan worden.
Wij zonden het college van B&W onderstaande vragen (de antwoorden staan er cursief onder)
· Momenteel zijn er vakbondsacties aan de gang voor een betere CAO voor de Ambulancewereld.
Deze acties zijn ook in Zeeland gaande. Zijn er binnen de ambulancezorg op Walcheren al problemen
ontstaan met de paraatheid van de ambulance uitruk?
Ja de paraatheid van de ambulances staat onder druk en heeft geleid tot uitval van enkele diensten.
Echter het Witte Kruis lost dit nu nog op door creatieve inzet vanuit de overige standplaatsen binnen
Zeeland.
· De PSR wil van het college horen of de verscherpte CAO acties die vanaf maandag 08 juni ingaan, de
paraatheid van ambulances op Walcheren kan beïnvloeden?
Tal van acties kunnen invloed hebben op de paraatheid als wel op de coördinatie daarvan. Daarom
hebben de werkgevers (waaronder het Witte Kruis) op woensdag 10 juni succesvol een kortgeding
aangespannen
· De PSR wil graag van het college horen of de paraatheid op Walcheren een risico is voor onze
inwoners?
Zie antwoord op de eerste vraag. Dagelijks heeft het Witte Kruis overleg met betrekking tot de
spreiding van de ambulances in geheel Zeeland. Daarom geldt er op dit moment geen verhoogd risico
voor Walcheren.
De PSR blijft de veiligheid voor onze bewoners in de gaten houden en wij zullen constant aandacht
vragen voor dit soort vraagstukken

Informatie voor de leden

De heren Ruud Kleefman en Chris Elzas beide op de kieslijst van onze partij bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hebben zich aangesloten bij de Progressief Ondernemend Vlissingen
(POV). Dit terwijl ze op een hoge positie op de lijst stonden. Door dit kiezersbedrog loopt de Partij
Souburg Ritthem het risico dat bij uitval van meer dan één van de huidige zittende fractieleden een PSR
zetel verdwijnt naar de POV. Gezien oplopende spanningen tussen coalitie (o.a. PSR) en oppositie (o.a.
POV) is deze mededeling op zijn plaats. Voor vragen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
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