Brandbrief aan Mark Rutte en Hugo de Jonge
STOP DE DECENTRALISATIE & MARKTWERKING IN DE ZORG
Stop met de peperdure, ziekmakende en privacyschendende WMO-bureaucratie tussen burgers,
gemeenten en zorg- en hulpmiddelen leveranciers. Geef alle burgers met een beperking en/of
chronische ziekte èn óók de ouderen de vrijheid om een hulpmiddel naar eigen wensen en behoeften
aan te schaffen. Weg met de macht van gemeenten, hulpmiddelen leveranciers en zorgverzekeraars.
Investeer het belastinggeld in de keuzevrijheid van hulpmiddelen en stop de onnodige bureaucratie
bij gemeenten en het aanbesteden bij hulpmiddelen leveranciers. Doe onderzoek, eventueel met
standaard huisbezoek ter controle, om aan te tonen dat de kans op fraude zeer beperkt is wanneer
burgers met een beperking en/of chronische ziekte de vrijheid wordt gegeven om een hulpmiddel
naar eigen wensen aan te schaffen en om de besparing op de onnodige WMO-bureaucratie aan te
kunnen tonen.
Stop de corruptie in de totale zorgsector; Verbiedt aanbestedingen, prijsafspraken, het kunstmatig
hooghouden van prijzen, stop de wildgroei aan ongekwalificeerde zorg- en hulpmiddelen bedrijven
en stop de vriendjespolitiek in de polder. Doe onderzoek naar de grootschalige zorgfraude in de
kleinschalige zorg- en hulpmiddelen sector. Werken deze zorg- en hulpmiddelen bedrijven niet mee?
Dan worden deze bedrijven per direct staatsbedrijven, genationaliseerd.
QUESTION MARK
Wij willen van Hugo de Jonge (VWS) en Mark Rutte (AZ) weten; wanneer een rolstoel, driewieler of
scootmobiel de naam ‘tractor’, ‘auto van de zaak’ of de term ‘vliegtuig’ krijgt, zou de aanschaf dan
sneller gaan? Wij denken van wel.
DE ZAKKEN ZIJN DIEP: 20 procent van de miljonairs is werkzaam in de landbouw. Vanuit de
Europese Unie worden jaarlijks miljarden gespendeerd aan inkomenssteun en landbouwsubsidies
voor boeren. De boer die vorig jaar met zijn tractor de deur van het provinciehuis in Groningen eruit
ramde ontving 120.000 euro subsidie voor plattelandsontwikkeling. De kosten van de wereldwijde
klimaatschade, q-koorts, biodiversiteitsverlies, dierenleed en de wantoestanden in de
vleesverwerkende industrie nog niet meegerekend.
KLM wordt met miljarden aan staatssteun overeind gehouden, betaalt geen belasting op de
vliegtickets en geen accijns op de kerosine. De wereldwijde schade aan het klimaat nog niet
meegerekend.
En ook de banken werden tijdens de financiële crisis in 2008 met staatssteun overeind gehouden en
ontvingen bankiers een basisinkomen voor hun jarenlange wangedrag in de financiële sector.
Tot slot: Stop de decentralisatie in de zorg en haal de marktwerking uit de zorg. Investeer in de
publieke zorgsector en heropen nieuwe sociale werkplaatsen op nationaal niveau.
#RegelHet

