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Kies sociaal, ook na de verkiezingen
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Best raadslid,
Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot raadslid in uw gemeente. Vanaf nu ligt de toekomst
van de gemeente mede in uw handen. Dat is een eervolle en verantwoordelijke taak.
Als gemeenteraadslid beslist u mee over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over de zorg, het
vervoer, de openbare ruimte en werk en inkomen. Er komt als gemeenteraadslid de komende vier
jaar veel op u af.
De burgers in uw gemeente rekenen op u. Zij willen genoeg handen aan het bed in de
ouderenzorg. Voldoende ondersteuning bij het vinden van werk. Goed en veilig lokaal openbaar
vervoer. En u speelt daarbij een belangrijke rol.
Veel taken van de gemeente worden aanbesteed. Er wordt een opdracht, bijvoorbeeld voor het
aanbieden van thuiszorg of jeugdzorg, uitgeschreven waarop bedrijven kunnen intekenen. De
gemeente kiest vervolgens de organisatie die het werk mag gaan doen.
Waar kijkt u naar?
Raadslid zijn, is meer dan zorgen dat de begroting klopt. Kwaliteit en veiligheid zijn minstens zo
belangrijk. Als u alleen naar de prijs kijkt en kiest voor de goedkoopste, gaat er iets mis. Hoe
goedkoper het aanbod, hoe groter de kans dat er wordt bespaard op kwaliteit en
arbeidsvoorwaarden.
Dan krijgen ouderen minder zorgindicatie of moeten bouwvakkers veel harder werken dan
gezond is. Of het inkomen van chauffeurs of wijkverpleegkundigen gaat erop achteruit. Goedkoop
is duurkoop: uw gemeente wordt daar niet beter van.
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Actueel voorbeeld is de petitie van vakbonden én werkgevers over de Jeugdzorg. Zij zullen de
komende tijd uw aandacht vragen voor de kinderen in uw gemeente onder het motto ‘KwaliTIJD
voor het kind’. Er is sprake van een onhoudbare werkdruk in de jeugdzorg. Vooral de
aanbestedingswaanzin, de tarieven, de korte duur van contracten tussen zorgaanbieders en
gemeenten en de administratieve lasten zijn de jeugdzorgpartijen een doorn in het oog.
Hoe dan wel?
Houd een scherp oog voor kwaliteit. Bezuinig niet op mensenwerk, niet op zorg, niet op burgers.
Negeer de goedkoopste aanbieder en kijk naar de inhoud: wordt er goed werk geleverd? Is de
zorg en ondersteuning op orde? Is er voldoende aandacht voor arbeidsomstandigheden en
inkomen?
De FNV zet zich in voor echte banen en een menswaardige maatschappij. Wij staan voor onze
ruim 1 miljoen leden en hun belangen. Onze leden hebben wij de afgelopen weken opgeroepen
om op basis van het FNV 10-puntenplan sociale keuzes te maken. Hopelijk doet u dat en blijft u
ook met onze (kader-)leden in contact. Wij wensen u hierbij veel succes.
Met vriendelijke groet,

Han Busker,
Voorzitter FNV

[bijlage: FNV 10-puntenplan]

