OPEN BRIEF AAN MARK RUTTE EN HUGO DE JONGE
STOP DE MARKTWERKING & DECENTRALISATIE IN DE ZORG
Stop de ziekmakende peperdure WMO-bureaucratie en de aanbestedingen/vaste contracten
tussen gemeenten en hulpmiddelenleveranciers. Geef alle burgers met een beperking en/of
chronische ziekte en óók de ouderen de vrijheid om een hulpmiddel aan te schaffen naar
eigen wensen & behoeften bij een bedrijf naar eigen keuze. Investeer het belastinggeld in
de keuzevrijheid van hulpmiddelen. Lanceer landelijke steekproeven (met huisbezoek als
standaard) ter controle zodat data verzameld kan worden om te bewijzen dat de kans op
fraude zeer beperkt is wanneer burgers de vrijheid wordt gegeven om een hulpmiddel naar
eigen wensen aan te schaffen en de kostenbesparing op de onnodige bureaucratie aan te
tonen. Schaf vervolgens de omslachtige eigen bijdrage af.
Doe onderzoek naar de grootschalige zorgfraude in de kleinschalige zorg- en
hulpmiddelenindustrie. Verbied vriendjespolitiek in de polder en stop de prijsafspraken in de
totale hulpmiddelensector èn verlaag de kunstmatig hooggehouden verkoopprijzen van alle
hulpmiddelen. Een onafhankelijke zorgwaakhond moet zorgen voor een radicale
cultuuromslag in de hele zorg- en hulpmiddelenbranche. Werken zorg- en
hulpmiddelenbedrijven niet mee? Dan worden deze bedrijven per direct staatsbedrijven,
genationaliseerd. Stop met de decentralisering en het marktdenken in de gehele zorgsector.
Weg met de macht van gemeenten, hulpmiddelenleveranciers en zorgverzekeraars.
Het wanbeleid van Rutte III (VVD,CDA,CU,D66) maakt mensen ziek door de
stigmatiserende bureaucratie. Investeer daarnaast in de publieke zorgsector en lanceer
nieuwe sociale werkplaatsen op nationaal niveau. #RegelHet
QUESTION MARK
Onze vraag aan Hugo de Jonge, minister van VWS en Mark Rutte; Wanneer de naam
'rolstoel', 'driewielfiets' of 'scootmobiel' vervangen wordt door bijv. het woord 'tractor', 'auto
van de zaak' of de term 'vliegtuig', zou de aanschaf ervan dan makkelijker en sneller gaan?
Wij denken van wel.
DE ZAKKEN ZIJN DIEP: Jaarlijks gaat er in de hele EU 43 miljard euro aan inkomenssteun
naar boeren. Daarnaast vangen de Europese boeren ook nog eens 18 miljard subsidie voor
‘plattelandsontwikkeling’.
Als gevolg van deze subsidies zitten met name de boeren met veel grond er warmpjes bij.
Zo ontving de boer die in oktober met zijn trekker de deur van het provinciehuis in Groningen
eruit ramde, vorig jaar 120.000 euro subsidie. Volgens het CBS is 21 procent van de
Nederlandse miljonairs werkzaam in de landbouw. Het dieren- en mensenleed (q-koorts) en
wereldwijde natuur- en klimaatschade niet meegerekend. En de uitbuiting en wantoestanden
in de vleesverwerkende industrie daargelaten.
Ook KLM wordt met miljarden aan staatssteun overeind gehouden, betaalt geen belasting
op de vliegtickets en geen accijns op de brandstof. De vervuiling nog niet meegerekend.
Tijdens de vorige financiële crisis werden de banken gered met belastinggeld en ontvingen
bankiers een basisinkomen voor hun jarenlange wangedrag in de financiële sector en ook
bestuurders strijken nog jaar op jaar vette bonussen achterover. Het beleid van Rutte faalt
keer op keer.
#WeZijnHetZat

