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Rectificatie

Per abuis heeft u vorige maand een inlegvel ontvangen
dat niet bestemd was voor publicatie,  een concept dat
enkel en alleen bedoeld was om het bestuur te laten zien
hoe  de  redactie  van plan  is  om te  werk  te  gaan met  het
maken van een inlegvel voor Smallingerland en
omstreken. Daarom had het niet SP Fryslân mogen
heten. Ook willen wij u erop wijzen dat 'de Vinger' van
vorige maand geschreven is voor de verschrikkelijke
aanslagen in Londen.

Uw Potje Centen

Op 2 juli zijn een aantal SP'ers het centrum van Drachten
ingeweest om het winkelend publiek te bestoken met de
vraag wat er met de UPC gelden moet gebeuren.
'Eindelijk wordt er eens naar onze mening gevraagd' was
een veel gehoorde reactie. Bijna alle aangesproken
mensen waren dan ook bereid om mee te werken, de
actie was dus een enorm succes. De uitslag is als volgt:

· 48% vindt dat de UPC gelden naar de minima
moeten,

· 23% kiest voor een uitgebreide versie van de
servicebus,

·  9% wil  dat het geld naar de doorstart van de RTS
gaat,

· 8% wil dat het geld rechtstreeks teruggaat naar de
abonnees,

· 9% zegt anders namelijk: die reacties lopen uiteen
van geef het aan de ouderen tot gebruik het voor
het opknappen van het centrum,

· 3% wil een jaarlijkse culturele manifestie.

Het mag duidelijk zijn dat de SP zeer tevreden is met
deze uitslag. Saillant detail was dat Fred de Groot van
Smallingerlands Belang (voorheen fractie De Groot) niet
mee wilde werken omdat hij de vraag te moeilijk vond
om aan de inwoners van Smallingerland te stellen. De SP
vindt het niet meer dan normaal, uiteindelijk is het UPC
geld Uw Potje Centen, niet dat van de gemeente. Nu is
het afwachten of we een meerderheid in de raad ertoe
kunnen bewegen mee te gaan in de keuze van de
meerderheid.
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Omsingel het kabinet!

Het kabinet Balkenende 2 bestaat slechts bij de gratie
van 3000 D66 leden die voor het Paasakkoord hebben
gestemd. Dat is te merken in de peilingen, een magere
19% van de kiezers heeft nog vertrouwen in het kabinet
en het gemiddelde rapportcijfer van de ministers is een 5.
Met een 5 blijf je zitten moet Balkenende gedacht hebben
en daarom is aftreden er niet bij,  ook al  wil  60% van de
bevolking per direct verkiezingen. Sterker nog, er wordt
geen middel geschuwd om maar in het zadel te blijven
zitten,  zelfs  als  het  strijdig  is  met  de  principes  van  de
Trias Politica - de scheiding tussen de rechterlijke-, de
uitvoerende- en de controlerende macht-, waarop onze
rechtstaat rust. Dat middel heet de formatieconstructie
en dat is toegepast in de totstandkoming van de
hervorming van de publieke omroep. De regering kon er
maar niet uitkomen en het kabinet wankelde, daarop
hebben de fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 snel
een compromis bedacht.  De rechtstaat is onrecht
aangedaan, maar het kabinet is gered.

Genoeg geweest vindt Keer het Tij en daarom vertrekken
er op zaterdag 24 september vanuit het hele land
bussen richting Den Haag. De bedoeling is om het
binnenhof te omsingelen en om met de rug naar het
kabinet en het gezicht naar de samenleving te gaan
staan. Zo wil Keer het Tij een krachtig signaal afgeven.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om mee te gaan,
kaartjes kosten 13 en zijn vanaf de tweede week van
september te koop bij het Bluescafé aan de Noordkade
47. Vertrektijden en opstapplaatsen worden later bekend
gemaakt.

Voorafgaand aan de omsingelingsactie organiseert Keer
het Tij op donderdagavond 8 september een forum
discussieavond in zalencentrum OXO/Onder de Luifel in
Leeuwarden (tegenover het NS station) om alvast in de
stemming te komen en natuurlijk om zoveel mogelijk
mensen op de hoogte te brengen van de demonstratie.
Vanaf 20 uur bent u van harte welkom om in discussie te
gaan met een aantal interessante gastsprekers, te weten:

· Hans van Heingingen, landelijk secretaris van de
SP,

· Ineke van Gent, Tweede Kamer lid voor Groen
Links,

· Bart Griffioen, voorzitter van de Internationale
Socialisten,

· Harry van der Snee, voorzitter van
Vluchtelingenwerk Fryslân.

De toegang is gratis.
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It Tûmke

De stichting ZuidOostZorg, het voormalige Bertilla,
heeft besloten om tijdens de zogenaamde daluren een
van haar zes busjes in te zetten voor vervoer van ouderen
en gehandicapten. Daarmee is de (gedeeltelijke)
herinvoering van de wegbezuinigde servicebus een feit.
Verzet tegen de onwil van de gemeente om goed voor
haar minder mobiele inwoners te zorgen verdient alle lof
en daarom gaat de duim omhoog voor de chauffeurs van
de servicebus.

Wilt  u  iemand  nomineren  voor  It  Tûmke?  Mail  dan  de  redactie  op
smallingerland@sp.nl o.v.v.v. It Tûmke.

De Vinger

'En het mooie is, het kost niets extra' zegt wethouder
Cees Kuipers in de Drachtster Courant over de
herinvoering van de servicebus. Fout, meneer Kuipers,
het mooie is dat de bus weer rijdt en dat is niet dankzij u.
Als wethouder van financiën bent u verantwoordelijk
voor het huishoudboekje van de gemeente. Dat gaat u
goed af, want in 2004 wist u een positief exploitatie
resultaat van bijna 6 miljoen te realiseren, netto bleef
daar ruim 2 miljoen van over. Als u in plaats van
Dagobert  Duck  te  spelen  door  alles  op  te  slaan  in  het
grote gemeentelijke geldpakhuis, 1 à 2% van de netto
opbrengst had vrijgemaakt voor de servicebus, dan had
Drachten het geen dag zonder hoeven te stellen. Daarom
gaat de Vinger naar u. Denk er tijdens het eten van de
lange vingers nog maar eens over na  om alsnog een extra
busje aan te schaffen, zodat er ook tijdens de piekuren
gereden kan worden. Misschien komt u dan de volgende
keer in aanmerking voor it Tûmke.

Wilt u iemand nomineren voor De Vinger? Mail dan de redactie op
smallingerland@sp.nl o.v.v.v. De Vinger.

Wat zegt u?

Citaten van politici en aanverwante artikelen.

'Ze veroorzaken de ellende en gebruiken het als excuus
om nog meer ellende te veroorzaken.' Econoom Sweder
van Wijnbergen over het beleid van Balkenende 2.

'Ongelooflijk dat hij al tien jaar minister is, in Groot
Brittanië zou hij het nog geen week hebben
uitgehouden.' De Britse verslaggeefster Karina Robinson
over Gerrit Zalm.

'Kijk het is nooit leuk als je integriteit in twijfel wordt
getrokken.' Dat klopt minister Cees Veerman, maar het is
ook nooit leuk als een minister van landbouw dreigt met
aftreden omdat het erop lijkt dat hij 185.000 aan EU
subsidie voor zijn eigen boerderijen kwijt gaat raken.

'Mag ik verdomme even uitpraten?' Nou als het aans ons
ligt  niet  Medy  van  der  Laan.  Straks  heft  u  de  NOS  ook
nog op.

Nationale naturalisatie dag

We hebben er waarschijnlijk een feestdag bij, 24
augustus, de nationale naturalisatie dag. Een verplicht
nummer voor mensen die de Nederlandse nationaliteit
krijgen. Die moeten dan op het gemeentehuis komen
opdraven om het Wilhelmus op te dreunen. Van origine
is het een D66 plan en Verdonk heeft dat overgenomen.

Op zich is het niet zo'n gek idee, Verdonk is nou niet
bepaald scheutig met paspoorten dus als iemand er
eentje krijgt is dat best reden voor een feestje. Maar dat
feestje krijgt dus een verplicht karakter en dat is een
kwalijke zaak. Vluchtelingen vluchten niet voor niets,
niemand laat voor de lol huis en haard achter.

Verdonk snapt dat niet en ze vindt dat iedereen blij moet
zijn dat ze zich Nederlander mogen noemen. Dat die
mensen vooral rouwen omdat ze hun vaderland moesten
verlaten, wil er bij haar niet in. Verplicht blij zijn omdat
je in je thuisland met de dood bedreigt wordt en dat
Nederland zo goed is om je op te vangen, is haar devies.

Tegen wil en dank je heil moeten zoeken in een vreemd
land, is helemaal geen reden tot een feestje. Een dag van
rouw, op 24 augustus de vlag halfstok is daarom een veel
beter idee. Een nationale dag tegen oorlog. Met gebogen
hoofd de paspoorten uitreiken, dat zou een positief
signaal zijn. Helemaal omdat Verdonk nog steeds
mensen zonder pardon op straat zet.

Heet Hangijzer - Koopkracht

Volgens Balkenende wordt 2006 'een plezierig jaar met
nieuwe perspectieven', Zalm heeft het over
'lastenverlichting over de gehele linie'. Dat belooft wat,
want 2006 brengt ook nogal wat lastenverzwaringen met
zich mee. Het nieuwe zorgstelsel bijvoorbeeld,
Hoogervorst spreekt vooralsnog over een nominale
premie rond de 1.100,- maar de verzekeraars hebben al
gerept van bedragen rond de 1.300,-. In beide gevallen
is dat flink meer dan de huidige ziekenfondspremie en
dat wordt maar ten dele gecompenseerd omdat de
zorgtoeslag aan een maximum gebonden is. Bovendien
moeten mensen met een AOW uitkering zelf hun
inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25% ophoesten.
Dan hebben we ook nog de WIA, die regeling houdt in
dat veel mensen die nu WAO straks in de WWB
(bijstand) belanden. Dat is dan wel geen lasten
verzwaring, maar wel een koopkrachtvermindering. Veel
van deze mensen zullen ook in aanraking komen met de
WMO, de nieuwe welzijnswet, die verzekerde rechten
omzet in gunsten. Dat zal wel degelijk kunnen leiden tot
lastenverzwaring. Een hele brede linie dus die er op basis
van de nieuwe wetten in koopkracht op achteruit gaat.
Het kabinet zal dus flink moeten uitpakken om dat te
repareren, zonder dat de economie noemenswaardig is
verbeterd. De koopkrachtshow is dus niets meer dan een
verkiezingspraatje.
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