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Onderhandelingen?
Door Petra Kramer

Nadat de roes van de verkiezingswinst was weggeëbd kwam 
het besef dat de oppositie 3 zetels heeft verloren. Ondanks 
het verlies van het CDA en het verdwijnen van D66, kwamen 
de collegepartijen gezamenlijk op maar liefst 22 van de 31 uit. 
Voor veel partijen was dat aanleiding om hun verlies maar te 
wijten  aan  de  landelijke  trend.  De  kiezer  zou  tegen  het 
kabinet Balkenende gestemd hebben. Een nogal makkelijke 
manier om het probleem vooral  niet  bij  zichzelf te zoeken. 
Natuurlijk had de SP spotjes op radio en TV, maar wij hebben 
geen landelijk kopstuk naar Smallingerland gehaald zoals het 
CDA  met  Donner  en  toch  hebben  niet  wij,  maar  zij  de 
verkiezingen verloren. 

Wat ons betreft was de uitslag duidelijk, de 2 meest rechtse 
partijen uit  het  college  hebben verloren en daarom wil  de 
kiezer een sociaal college. Dat was mogelijk en dat was dus 
ook onze inzet. Als één van de weinige partijen gingen we met 
een helemaal geopend vizier de college onderhandelingen in 
met  als  doel  een  coalitie  te  vormen  met  de  PVDA  en  de 
ChristenUnie.  Daarbij  hadden  we  een  aantal 
ononderhandelbare punten, namelijk minimaal 25% sociale 
woningbouw,  inkomensondersteunende  maatregelen  voor 
iedereen tot 120% van het sociaal minimum en geen nieuwe 
geldverslindende  prestigeprojecten.  Het  geld  dat  daar  mee 
gemoeid is kan veel beter besteedt worden aan sociaal beleid. 
De  gemeente  krijgt  er  in  de  loop  van  dit  jaar  een  enorm 
takenpakket bij van Den Haag in de vorm van de WMO (Wet 
Maatschappelijke  Ondersteuning)  en  dat  legt  de 
verantwoordelijkheid  voor  allerlei  zorgtaken  bij  de  lokale 
overheid  en  daarvoor  moeten  voldoende  middelen 
beschikbaar zijn.

Samen  met  het  CDA  en  de  ChristenUnie  kregen  we  een 
uitnodiging  van de  PvdA om verder  te  komen praten.  Dat 
hebben we niet lichtzinnig aangepakt. In de boeken hebben 
we  €10  miljoen  boven  water  getoverd  om  onze  plannen 
financieel  te  onderbouwen.  Ook  de  SP  wil  een  sluitende 
begroting, alleen zijn we er op tegen dat de gemeente winst 
maakt zoals de afgelopen jaren het geval is geweest.

Maar  viel  er  wel  wat  te  onderhandelen?  Nou,  nee.  Naar 
aanleiding  van de eerste  gespreksronde heeft  de  PvdA een 
notitie gemaakt als opzet voor een nieuw collegeprogramma 
en daarin zagen we niks van onze voorstellen terug. Het was 
meer  van  hetzelfde,  een  voortzetting  van  het  vorige 
collegeprogramma met zelfs een nieuw prestige project, een 
meer bij  Oudega. Daarom kregen wij  het gevoel  dat de SP 
gebruikt werd om het CDA wat inschikkelijker te laten zijn 
ten opzichte van de PvdA. Zo werkt het dus niet en daarom 
hebben we de eer  aan onszelf  gehouden en hebben we  de 
stekker uit de onderhandelingen getrokken.
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De opbouw van onze partij.
Door Roel Akkerman

De SP bestaat uit ruim 130 afdelingen, door het hele land. 
Elke  afdeling  heeft  zijn  eigen  bestuur.   Maar  die 
bestuursleden  hebben  ook  regelmatig  contact  met  elkaar. 
Zowel regionaal als landelijk.  In de eerste plaats heb je het 
regio-overleg.  In  Fryslân  zijn  momenteel  vijf  afdelingen 
(Smallingerland, Leeuwarden, Sneek, Opsterland, Noordoost 
Fryslân).  De  voorzitters  van deze  Friese  afdelingen komen 
eenmaal  in  de  twee  maand  bij  elkaar  om  te  praten  over 
ontwikkelingen in de regio. In sommige gemeenten zit de SP 
in  de  gemeenteraad.  Van  die  gemeenten  zit  de 
fractievoorzitter  ook  bij  het  regio  overleg.  En  ook  de 
fractievoorzitter van de Provinciale Staten fractie is aanwezig. 
Er  wordt  gepraat  over  politieke  en  organisatorische 
onderwerpen  die  betrekking  hebben  op  onze  provincie.  Je 
kunt elkaar steunen en je kunt een boel van elkaar leren. 

Iets  heel  anders  is  de regio-conferentie.  Dat  gaat  over een 
groter  gebied  (Fryslân,  Groningen  en  Drenthe)  en  er  zijn 
meer  mensen  per  afdeling.  Elke  afdeling  mag  een  aantal 
leden  naar de regio-conferentie sturen. Hoeveel je daar heen 
mag sturen, hangt af van het ledental van de afdeling. Onze 
afdeling  heeft  ruim  330  leden.  Wij  mogen  zeven 
afgevaardigden  naar  het  regio-overleg  sturen.  De 
afgevaardigden  van  onze  afdeling  zijn:  onze 
afdelingsvoorzitter  en  fractievoorzitter,  2  leden  uit  de 
gemeente Smallingerland en 3 leden uit de andere gemeenten 
die  onder  onze  afdeling  vallen.  Op  de  regio-conferenties 
wordt  meestal  een bepaald  thema behandeld.  Er  zijn  twee 
regio-conferenties per jaar. 

Dan is er nog de landelijke partijraad.  Dat is viermaal per 
jaar,  op  een  zaterdag,  meestal  ergens  midden in  het  land. 
Daar  komen  alle  afdelingsvoorzitters,  het  landelijk 
partijbestuur en de fractieleden van Tweede Kamer, Eerste 
Kamer en Europese Parlement. Hier worden de belangrijke 
landelijke beslissingen genomen.

Maar  je  kunt  natuurlijk  niet  alles  beslissen  met  meer  dan 
honderd  mensen.  Daarom is  er  een  landelijk  bestuur.  Dat 
bestuur komt met belangrijke voorstellen voor de partijraad, 
beslist  over organisatorische kwesties,  bereidt de landelijke 
acties voor en ga zo maar door. 

Als ik het zo op een rijtje zet dan is het een heel bouwwerk. 
Ook  binnen  onze  partij  wordt  heel  wat  vergaderd.  Maar 
gelukkig is er nog genoeg tijd om regelmatig de straat op te 
gaan  en  te  knokken  voor  alles  wat  kwetsbaar  is  in  deze 
samenleving. Want daar doen we het tenslotte voor. 



Rita Fortuyn
Door Petra Kramer

Rücksichtslose Rita heeft het maar moeilijk. Madam migratie 
vindt  dat  ze  onevenredig  hard  wordt  aangepakt  door  de 
Tweede  Kamer.  In  twee  maanden tijd  heeft  ze  maar  liefst 
twee moties van afkeuring aan haar broek gehad en dat is 
niet eerlijk vindt ze zelf. Haar partijgenoot Hoogervorst heeft 
er immers nog nooit één gekregen.  “Ik heb nog nooit gezien 
dat  hij  werd  aangesproken  op  zieke  mensen  of  het  aantal 
zelfmoorden  of  kruisjes  die  eigenlijk  niet  op  formulieren 
gezet  hadden  mogen  worden.”  Arme  Rita  werd  dat  wel. 
Misschien heeft het wat te maken met het feit dat als haar 
ambtenaren  ergens  een  verkeerd  kruisje  zetten dat  er  dan 
iemand de marteldood tegemoet gaat.

Hoe dan ook, Rita heeft het moeilijk en daarom heeft ze het 
zich  bij  haar  campagne  makkelijk  gemaakt.  Gewoon  een 
beetje  Balkenende  bashen  en  dezelfde  campagne-leider 
inhuren als Pim Fortuyn. Daar scoor je mee. Dat deed Pim 
ook, hoor ik Mat Herben bijna zeggen. En jawel, het gaat als 
een trein. “Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben recht 
door  zee.”  En  ik  schop  iedereen  rechtstreeks  het  land  uit. 
O, nee, dat zei ze niet, maar dat deed ze wel.

Ondertussen  is  ze  de  gedoodverfde  winnaar  van  de  VVD 
lijsttrekkersstrijd. Mark Rutte is gewoon tegen armen, hij wil 
de bijstand afschaffen. Rita niet. Rita is recht door zee.  Rita 
is tegen armen met een kleurtje. Dat werkt. Vooral in de grote 
steden, in de wijken waar de ontevredenheid heerst, waar de 
Sharia niet ver weg is. Daar zal de SP aan de slag moeten.

Het  mag  niet  zo  zijn  vrouwen  niet  meer  ongesluierd  over 
straat kunnen en het mag ook niet zo zijn dat iedere donkere 
man met een baard als een terrorist wordt gezien. We zullen 
bruggen moeten slaan. Maar zijn we daar niet altijd al goed in 
geweest?

Ooststellingwerf
Door Henk Hoogeveen

In Oostellingwerf kregen we eind maart het bericht dat we in 
de gemeente de grens van het aantal van 50 leden hebben 
doorbroken  (52).  Dit  ondanks  een  paar  afmeldingen!  Dus 
waren  we  tot  nu  toe  een  werkgroep  zonder/  met  weinig 
gemeentelijke invloed, nu zijn we toch goed op weg om de 
status  afdeling  te  behalen.  De  koers  die  we  willen  gaan 
voeren: doorgaan met wat we doen! Dat wil zeggen: doen wat 
we kunnen, hoe klein dit soms ook oogt.

Minder leuk nieuws is dat de bakkenwassers van CCN terug 
zijn, dan wel hun dubieuze praktijken voortzetten door geld 
van rekeningen af te schrijven voor niet geleverde diensten. 
(CCN:  Container  Claining  Nederland,  heet  tegenwoordig 
BDR!) Wees dus op uw hoede!

De locale actiepunten waar we op dit moment aandacht aan 
besteden  zijn  o.a  de  verbreding  van  de  N381  (de 
provincialeweg  tussen  Emmen  en  Drachten).  Hoe  en  wat 
omtrent  subsidie  aan  sportclubs,  is  dit  wel  voldoende  en 
eerlijk verdeeld en wat kunnen we er mee wanneer dit niet 
het geval is. Wordt vervolgd.

Drachten aan het spoor 
Door Jos van der Horst

Afgelopen donderdag viel het doek voor de Zuiderzeelijn. De 
snelle spoorverbinding tussen Amsterdam, langs de A6 en A7 
over Drachten naar Groningen is in de ogen van het kabinet 
te duur. Maar als je dan denkt dat de mede-initiatiefnemer 
Hans Alders de handdoek in de ring gooit dan heb je het mis. 
Onverminderd enthousiast  rebbelde hij  donderdagavond in 
het Abe Lenstra stadion voort over hogesnelheidstreinen (en 
de superbus!) en gaat hij aantonen dat het wel uit kan.  Het 
echec met de Betuwelijn is hij blijkbaar vergeten. Voor onze 
regio is het verstandig om het hele project zo snel mogelijk te 
vergeten  en  de  kaarten  te  zetten  op  een  normale 
spoorverbinding  tussen  Heerenveen,   Drachten  en 
Groningen. Deze wordt begroot op 695 miljoen euro. Er is nu 
2.73 miljard beschikbaar voor de economische ontwikkeling 
van het noorden, enige restrictie van rijkswege is dat de regio 
een derde van het bedrag zelf moet ophoesten. Waarom de 
aanwezige  bestuurders  allemaal  pleitten  voor  de  snelle 
verbinding is mij een raadsel. Via het gewone spoor doe je er 
van  Amsterdam  naar  Groningen  slechts  3  kwartier  langer 
over. Het gewone spoor langs Drachten betekent niet alleen 
dat onze gemeente ontsloten wordt en een snellere toegang 
heeft  tot  de  economisch  aantrekkelijke  regio’s  maar  het 
kaartje is ook nog eens betaalbaar.
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