
SP-lijsttrekker Jurgen van der Sloot:

‘Stem Capelle aan den IJSSel 
100% SoCIaal!’
Sociale keuzes maken is volgens SP-lijsttrekker Jurgen van der Sloot nu belangrijker dan 
ooit. ‘Het kabinet legt de rekening van de crisis bij de gewone mensen en de gemeente 
krijgt belangrijke nieuwe zorgtaken op haar bordje. De combinatie van die twee ontwik-
kelingen schreeuwt gewoon om een stevige SP-inbreng.’

alleS oVeR Capelle aan den IJSSel op Capelle aan den IJSSel.Sp.nl

Jurgen van der Sloot

 › Van der Sloot (31) was de afgelopen jaren 
fractievoorzitter voor de SP in Capelle. 
Hoe kijkt hij terug? Wat heeft de SP 
 bereikt? 
‘We kwamen in 2010 als nieuwkomer in de 
raad en hebben daar de afgelopen jaren een 
duidelijke inbreng gehad. We hebben het 

bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat inwo-
ners een referendum kunnen aanvragen. 
We  hebben succesvol actie gevoerd tegen 
de bebouwing van sportpark Couwen-
hoek. Het plan om daar een grote school te 
bouwen ging van tafel. En we hebben steeds 
aandacht  gevraagd voor jongeren die thuis 
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geholpen. Niet door ze te verplichten om 
te werken voor een uitkering, maar door ze 
aan echte banen te helpen. Als het nodig is, 
richten we daar een gemeentelijk werkleer-
bedrijf voor op. 

Een tweede belangrijk punt is de zorg. De 
gemeente krijgt op dat terrein steeds meer 
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor 
de jeugdzorg, de dagbesteding en de begelei-
ding naar werk van mensen met een beper-
king. Een probleem daarbij is dat het kabinet 
van VVD en PvdA wel de taken afschuift, 
maar niet het geld dat nodig is om ze goed 
uit te kunnen voeren. De SP staat ervoor dat 
we deze taken ondanks de bezuinigingen 
sociaal uitvoeren. We willen garanderen 
dat iedereen in Capelle de zorg en thuiszorg 

krijgt die nodig is. Ook willen we stoppen 
met het commercieel aanbesteden van de 
zorg. Wij kiezen voor samenwerking met 
Capelse zorginstanties.’

 › Nog meer?
‘Nou en of. De volkshuisvesting is ook een 
terrein waarop de sociale benadering van de 
SP hard nodig is. De afgelopen vier jaar heeft 
het college van B en W de aanval geopend op 
de sociale huurwoningen. Er moesten meer 
dure woningen komen en het aantal betaal-
bare huurwoningen moest fors krimpen. Wij 
hebben ons hier fel tegen verzet. Wij willen 
een gezonde mix van betaalbare huur- en 
koopwoningen. Daar moet de komende tijd 
fors in geïnvesteerd worden.’ 

‘Iedereen in Capelle moet de zorg en 
thuiszorg krijgen die nodig is’

wat we al beReIkt hebben
RefeRendum mogelIJk 
gemaakt
De SP vindt het van belang dat 
inwoners worden betrokken 
bij besluitvorming. We namen 
daarom het initiatief om inwo-
ners de mogelijkheid te geven 
om een referendum te organise-
ren over belangrijke besluiten in 
de gemeente. De gemeenteraad 
nam ons voorstel over. 

StReep dooR  
maRktweRkIng In de zoRg
De SP heeft zich altijd verzet 
tegen aanbesteding en markt-
werking in de zorg. Op aandrin-
gen van ons heeft de gemeente 
eerst de aanbestedingen voor de 
thuiszorg uitgesteld en maakte 
de wethouder onlangs bekend te 
stoppen met aanbesteden en in 
plaats daarvan te willen samen-
werken met zorginstanties. 

geen megaSChool op  
Couwenhoek
De plannen om een groot 
schoolgebouw te bouwen op 

zitten zonder werk of afgeronde opleiding. 
We willen dat de gemeente heel actief aan 
de slag gaat met deze jongeren. Hoe langer 
ze thuis zitten, hoe lastiger het immers 
wordt om nog aan een goed betaalde baan 
te komen. We hebben misstanden bij de 
sociale werkplaats Promen keer op keer 
aan de orde gesteld om zo de werkomstan-
digheden te verbeteren. En daarnaast zijn 
we ook veel buiten de gemeenteraad actief 
geweest: SP-raadsleden sluiten zich niet op 
in het gemeentehuis. We hebben veel Capel-
lenaren persoonlijk gesproken tijdens onze 
buurtbezoeken, in winkelcentra en tijdens 
acties, bijvoorbeeld voor het behoud van de 
bibliotheek.’

 › En hoe kijk je naar de toekomst? Wat 
kunnen de Capellenaren van de SP  
verwachten?
‘We hebben een aantal strijdpunten waar 
we ons tot het uiterste voor zullen inzetten. 
Bijvoorbeeld het echt aanpakken van de 
armoede. Het is onacceptabel dat er ruim 
drieduizend gezinnen in Capelle in armoede 
moeten leven. We willen zorgen dat mensen 
vanuit de bijstand aan het werk worden 

Daniel Thenu spreekt met winkelend publiek in stadscentrum.

sportpark Couwenhoek gingen 
van tafel. Wat ons betreft komt 
er ook geen woningbouw op 
Couwenhoek maar wordt hier 
een stadspark aangelegd voor de 
inwoners van Oostgaarde.

meeR aCtIVIteIten In 
CapSloC
De SP zette zich in voor betere 
voorzieningen voor de jeugd. 
Inmiddels is jongerencentrum 
Capsloc uitgegroeid tot een 
cultuurpodium waar de Capelse 
jeugd zijn talent kan ontwik-
kelen en ook wordt er meer 
gebruik gemaakt van het pop-
podium.

aandaCht VooR SoCIale 
weRkplaatS
De SP heeft keer op keer aan-
dacht gevraagd voor de werk-
omstandigheden bij de sociale 
werkplaats Promen. Onlangs 
heeft de voltallige gemeenteraad 
ook haar zorg hierover uitge-
sproken. •



1. We helpen jongeren zonder baan en/of afgeronde 
opleiding aan het werk. Dit doen we door samen 
met scholen en bedrijven een gemeentelijk 
werkleerbedrijf op te richten dat jongeren 
voorbereidt op de arbeidsmarkt.

2. We investeren extra in goede zorg en stoppen met 
aanbestedingen en marktwerking. De thuiszorg 
blijft behouden voor mensen die erop aangewezen 
zijn, ook als het Rijk hier fors op bezuinigt. 

3. Er blijven voldoende goede betaalbare 
huurwoningen beschikbaar in de gemeente om 
zo de wachttijd terug te dringen. We stoppen met 
de verkoop van sociale huurwoningen zodat deze 
beschikbaar blijven voor de verhuur. 

4. We accepteren niet dat een groeiend aantal 
Capellenaren in armoede moet leven en 
aangewezen is op voedselbanken en liefdadigheid. 
We verbeteren de ondersteuning vanuit de 
bijzondere bijstand en zorgen ervoor dat kinderen 
gewoon kunnen meedoen.

  Lees ons volledige verkiezingsprogramma op 
www.capelleaandenijssel.sp.nl 

onze SpeeRpunten

 › Is wat jullie willen te betalen?
‘Door het kabinetsbeleid moet de gemeente 
het met steeds minder geld doen, zuinig 
omgaan met de beschikbare financiën is 
dus heel belangrijk. Dat gaan we ook doen. 
We investeren in wezenlijke zaken als werk, 
zorg en wonen en we kijken kritisch naar 
de uitgaven. Bijvoorbeeld door veel minder 
taken uit te besteden aan dure commerci-
ele bureaus. Dat uitbesteden is duurder en 
bovendien is de democratische controle op 
die bureaus nihil.’

 › Gaat nou alles verkeerd in Capelle?
‘Natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk ook 
veel dingen die gewoon goed gaan in onze 
gemeente en die onze steun krijgen. Ik ben 
bijvoorbeeld erg trots dat onze senioren in 
Capelle nog steeds gratis gebruik kunnen 
maken van het OV in de regio. Dat moet wat 
de SP betreft ook zo blijven. Eigenlijk is het 
een schande dat het niet landelijk wordt 
ingevoerd.’
 
 › Wil de SP mee besturen in Capelle? 

‘Wat er na de verkiezingen gebeurt, hangt 
vooral af van de uitslag. Als wij voldoende 

steun krijgen van de Capellenaren, gaan we 
besturen zeker niet uit de weg. Het is voor 
mij van belang dat we de komende vier jaar 
zoveel mogelijk van onze verkiezingsbelof-
tes kunnen waarmaken. Wanneer dit met 

Anneke Bosgieter verzamelt handtekeningen voor behoud van banen bij sociale werkplaats.

collegedeelname kan, zou dat fantastisch 
zijn, en anders gaan we gewoon vanuit de 
oppositie aan de slag om Capelle socialer te 
maken. Op welke manier ook: wij gaan voor 
een 100% sociaal Capelle aan den IJssel.’ •

Meer over waar de SP zich 
de afgelopen vier jaar voor 
in heeft gezet leest u op 
capelleaandenijssel.sp.nl

6. Leonie van Wel - 1963

8. Hans Jannink – 1943

10. Meltem Okcu – 1985

7. Daniel Thenu – 1956

9. Jacco Schroevers – 1971



We hebben naast Jurgen van der Sloot nog een team gemotiveerde mensen 
klaar staan die popelen om hard aan het werk te gaan voor een sterk, gezond en 
100% sociaal Capelle aan den IJssel. We stellen enkele kandidaten aan u voor.

2. Marcel Degenaar, 45, echt-
genoot, vader van vier 
opgroeiende kinderen en 
milieu-inspecteur. Werkte 
eerder bij politiekorpsen. ‘De 
politiek er is om de samenle-
ving te dienen. Betrokkenheid, 
transparantie en eerlijkheid 
zijn waarden die hoog in mijn 
vaandel staan!

3. Diana Al, 43, werkt in de kin-
deropvang en is vrijwilligster 
bij de Historische Vereniging 
en het boek-aan-huis project 
van de bibliotheek. ‘In en 
buiten de gemeenteraad wil 
ik bijdragen aan een gemak-
kelijker en aangenamer leven 
voor de Capellenaren die het 
nu moeilijk hebben.’

4. Jan Breepoel, 40, computer-
programmeur en vrijwilliger 
bij de Capelse scoutinggroep 
Hendrik van Halewijn. ‘Ik vind 
het belangrijk dat er voor alle 
Capellenaren een geschikte 
woning is, en dat werkzoe-
kenden aan echt werk worden 
geholpen en daarvoor een 
eerlijk loon ontvangen.’

5. Anneke Bosgieter, 66, werkte 
als bedrijfsleider, hoofd 
marketing en  personeelsfunc-
tionaris bij de sociale werk-
voorziening. Is volop actief in 
het vrijwilligerswerk. ‘Ik wil me 
inzetten voor goede oude-
renzorg, want onze Capelse 
senioren verdienen een goede 
oude dag.’ 

onze menSen VooR Capelle aan den IJSSel
‘Sp-RaadSleden  VeRtegenwooRdIgen hun  aChteRban het beSt.’ Conclusie uit onderzoek van politicoloog André Krouwel, ontwikkelaar van Kieskompas, in november 2013, gepubliceerd in VNG-magazine.

Op 19 maart kunt u in Capelle aan den IJssel naar de stembus. Dat 
worden belangrijke verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de 
gemeente ook over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. 
Meer dan ooit gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we 
Capelle aan den IJssel 100% sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP 
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en 
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidari-
teit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer 
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden 
verdiend.

Op 19 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicap-
ten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW verder
af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? Gaan we
door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? De SP
wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen wij
Capelle aan den IJssel en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Neder-
land menswaardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

VóóR optImISme en SoCIale polItIek

SP Capelle aan den IJssel 
capelle@sp.nl
???? (telefoon)

Meer informatie, de complete kandidatenlijst 
en het gehele programma kunt u vinden op 
onze website:

CapelleaandenIJSSel.Sp.nl

woRd nu lId!  
meld u aan op:
www.sp.nl/word-lid
Sp-lid bent u al voor  
€ 5 per kwartaal.
geen internet?  
bel (088) 243 55 40


