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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 

K I E S VOOR KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN 
Op 19 maart 2014 is het zover. Dan vinden in Nederland nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen 
in een tijd, waarin gemeenten steeds meer taken krijgen toegeschoven en honderdduizenden burgers hard worden 
geraakt door de verregaande bezuinigingen van dit kabinet. De FNV pleit daarentegen voor een sociaal, rechtvaardig 
en duurzaam gemeentelijk beleid, waarin iedereen op grond van onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid kan 
functioneren. Daartoe bestaan volop kansen, die de FNV als handreiking in dit manifest presenteert. 

I 700.000 W E R K L O Z E N 
f EN M A A R 

90.000 V A C A T U R E S 

F 6 5 6 . 0 0 0 H U I S H O U D E N S 
f IN A R M O E D E . 

WIE V O L G T ? 

f 800.000 B U R G E R S 
f IN DE pROBLEMEN 

Z O N D E R G O E D E Z O R G 

INVESTEER 
IN ECHTE BANEN 
» Steeds vaker moeten mensen met een 

uitkering het werk doen van betaalde 

krachten. Werk moet echter lonen. Stop 

daarom tewerks te l l ing met behoud 

van ui tker ing. Di t leidt t o t verdr inging 

op de arbeidsmarkt. Geef mensen met 

een ui tker ing u i tz icht op een echte 

baan. 

» Het kabinet s te l t 30 mil joen extra 

beschikbaar voor het bestri jden van de 

jeugdwerkloosheid. Gebruik dit extra 

geld daadwerkelijk voor deze doelgroep. 

Investeer in goed onderwijs. Zorg voor 

stageplaatsen en leerwerkplekken. 

» Kies voor de beste weg naar werk, 

niet voor de kor ts te. Spits scholings-

en opleid ingstra jecten toe op de 

werkzoekende. 

» Stop geen gemeenschapsgeld in 

bedri jven die slecht omgaan met hun 

personeel. Hanteer kwa l i te i tse isen 

waaraan bedrijven moeten voldoen om 

een contract te kri jgen. Denk daarbij 

aan: naleving van de cao, overname van 

personeel door het bedri j f dat een 

nieuwe aanbesteding gegund kri jgt en 

scholing van medewerkers. 

STOP DE AANVAL 
OP MINIMA 
» Gemeenten kri jgen t o t 2015 honderd 

mil joen euro extra om de armoede te 

bestr i jden. Laat de mensen die leven 

aan de armoedegrens niet in de kou 

staan. Dat zi jn lang niet alleen mensen 

met een ui tker ing, maar ook mensen 

met een laagbetaalde baan, flexwerkers 

en ze l fs tand igen zonder personeel. 

Zorg dat ook deze groepen volwaardig 

mee kunnen doen in de maatschappij. 

» Geef binnen maximaal vier weken 

ui ts lu i tsel op ui tker ingsaanvragen. 

Als aanvragers toch langer moeten 

wachten, moet de gemeente ze actief 

wi jzen op het recht op een voorschot. 

» Heb oog voor de opeenstapel ing van 

financiële maatregelen. Ontzie mensen 

met een laag inkomen bij het heffen 

van eigen bijdragen. Informeer burgers 

over hun recht op minimavoorzieningen, 

zoals bijzondere bijstand en kwijtschel¬

ding van gemeentel i jke belastingen. 

» Behandel mensen met een uitkering 

met respect en niet als onwil l ige frau¬

deurs. Iedereen kan te maken krijgen 

met niets ontziende armoede. 

r 

WAARBORG KWALITEIT 
IN DE ZORG 
» Het overgrote deel van de gemeenten 

betaal t geen eerli jke prijs voor de 

thuiszorg. Burgers ontvangen hierdoor 

minder zorg. Thuiszorgmedewerkers 

staan onder druk. Ontslagen zijn aan 

de orde van de dag. Spreek bij aanbe¬

stedingen dan ook kostendekkende 

tar ieven af, waardoor met echte banen 

volwaardige zorg kan worden geboden. 

Voorkom verdr inging en ontslagen. 

» Burgers met een gezondheidsbeperking 

hebben recht op goede, betaalbare en 

toegankel i jke zorg, ongeacht de 

gemeente waarin ze wonen. Neem dan 

ook kwal i te i tseisen op in contracten 

met thuiszorgaanbieders en controleer 

of zij de afspraken nakomen. 

» Ruim 2,6 miljoen burgers in Nederland 

zorgen voor een langere t i jd intensief 

voor een ziek famil iel id, vriend of vrien¬

din. De druk op mantelzorgers neemt toe 

door de bezuinigingen en de vergri jzing. 

Gemeenten zijn verantwoordel i jk voor 

de ondersteuning van mantelzorgers. 

Zie er dan ook op toe dat mantelzorg 

alleen op basis van vri jwil l igheid gebeurt 

en sluit de ondersteuning aan op de 

behoef te van de mantelzorger. 
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