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Waar gaat het over?
Door Jos van der Horst

Op  22  november  mogen  we  met  ons  allen  weer  naar  de 
stembus.  Een  paar  maanden  eerder  dan oorspronkelijk  de 
bedoeling was. D66 deed eindelijk wat ze al veel eerder had 
moeten doen, dit door de VVD gedomineerde zakenkabinet 
naar huis te sturen. Dat Nederland er door het beleid van de 
3 Balkenende kabinetten  rijker op geworden is, is een ding 
dat zeker is. De rijken zijn 10 % rijker geworden en er zijn 
nog nooit zoveel miljonairs in Nederland geweest. Minister 
Zalm tovert in de aanloop van de verkiezingen nog even een 
meevaller van 1,7 miljard uit de hoge hoed. Met die vreselijke 
bankdirecteurgrijns  van hem presenteert  hij  dat  onder  het 
mom van wat hebben we het goed gedaan. En maar roepen 
“Nederland is nog niet af.” “Straks gaat een regering zonder 
de  VVD  weer  potverteren  en  kunnen  wij  de  boel  weer 
herstellen”. 

En  al  die  mensen  dan  die  door  het  bikkelharde 
beleid  en  de  bezuinigingen  op  hun  ziektekosten, 
uitkering,  WAO  en  de  stijging  van  de  energie  en 
huisvesting vervallen tot een dusdanige armoede dat 
ze gebruik moeten maken van de voedselbank? 

Schuldhulpsaneringen  zijn  aan  de  orde  van  de  dag  en 
kinderen gaan met de honger in hun lijf naar school. Voeg 
daarbij  dat  er  een  steenhard  beleid  gevoerd  is  t.o.v.  onze 
allochtone medeburgers. Als gevolg hiervan is er een enorme 
polarisatie ontstaan in ons van oudsher tolerante land. 

Maar  gaat  het  hier  dan  ook  over  in  deze 
verkiezingscampagne?  Het  antwoord  is  nee.  Het  gaat  deze 
campagne  over  de  poppetjes,  Mark  of  Rita,  Jan  Peter  of 
Wouter, en de peilingen. Heeft er een politicus een wind of 
een boer gelaten in een of ander gehucht in den lande dan 
wordt  dat  gelijk  verwerkt  in  de peilingen en dat  staat  dan 
weer breed uitgemeten op de voorpagina's van de landelijke 
dagbladen.  

Zo lang bovenstaande politici wauwelen over het terugnemen 
van  boude  uitspraken  van  andere  politici  kunnen  ze  de 
aandacht afleiden van de zaken waar het werkelijk omgaat.
 
Gelukkig  weten  wij,  SP’ers,  wel  waar  het  om  zou  moeten 
gaan. Onze keus is gelukkig al gemaakt. Nu moeten wij en 
dan bedoel ik ook alle leden de rest  van Nederland er van 
overtuigen dat het draait om: betere zorg, jongeren aan 
het  werk,  de  no-claim  in  de  zorg  afschaffen,  een 
welvaartsvaste WAO en bestrijding van de armoede. 

Menselijke  waardigheid,  gelijkwaardigheid  en 
solidariteit boven alles!
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Van verkiezing naar verkiezing…
Door Roel Akkerman

Momenteel hollen we van verkiezing naar verkiezing. We zijn 
natuurlijk opgelucht dat Balkenende vroegtijdig gestruikeld 
is,  maar  door  de  drukte  is  er  nauwelijks  tijd  om adem te 
halen. Terwijl de Tweede Kamer verkiezingen voor de deur 
staan,  zijn  onze  gedachten  ook  al  weer  bij  de  Provinciale 
Staten verkiezingen van maart 2007.

De campagne voor de Tweede Kamer is in volle gang.  De SP 
doet het ontiegelijk goed in de campagne. Dat merken we op 
straat,  uit  de  hartverwarmende  reacties  van  de  burgers. 
Dankzij  de  inzet  van  veel  partijgenoten  zijn  we  tot  22 
november in deze hele regio op straat te vinden. Wie zaait zal 
oogsten. Dat geldt ook voor onze partij. We rekenen er dan 
ook op, dat we op de avond van 22 november samen feest 
kunnen  vieren.  In  Smallingerland  komen  alle  politieke 
partijen  bijeen  in  het  gemeentehuis  om  de  uitslagen  te 
volgen.  De  SP-leden  zijn  daarbij  van  harte  welkom. 
Waarschijnlijk  zullen  andere  gemeenten  ook  wel  een 
dergelijke bijeenkomst organiseren. Probeer in elk geval als 
SP’ers  elkaar  op  te  zoeken,  om  samen  de  uitslagen  af  te 
wachten en (hopelijk) het overwinningsfeest te vieren. 

Meteen  na  22  november  gaan  we  verder  met  de 
voorbereidingen voor de Provinciale Staten. De SP laat ook in 
de provincie steeds meer van zich horen. Op 29 november is 
onze ledenvergadering, waar het concept-programma en de 
kandidatenlijst  zullen  worden  besproken.  Daarvoor  hebt  u 
inmiddels  een  uitnodiging  gekregen.   Ook  tijdens  die 
vergadering  hopen  we  jullie  te  mogen  verwelkomen.  Wy 
geane troch mei de striid …..



Theorie en praktijk
Door Petra Kramer

Op dinsdag  31  oktober  organiseerde  de  gemeente  de   een 
bijeenkomst  met  als  doel  de  oprichting  van  een  WMO 
platform voor  Smallingerland. Dat de WMO verordening al 
door de raad aangenomen was en de aanbesteding voor de 
huishoudelijke hulp reeds liep en dat deze “startbijeenkomst” 
dus feitelijk mosterd na de maaltijd was, mocht de pret niet 
drukken;  meepraten  geschiedt  in  onze  gemeente  nou 
eenmaal  achteraf.  Voor  u  als  burger  –  en  voor  ons  als 
oppositieleiders  –  is  de  hele  discussie  over  de  Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning praktisch een kwestie  van 
slikken  of  stikken  geworden.  Jan  Rozema,  de 
verantwoordelijk wethouder, blunderde, stamelde, struikelde 
en  ging  bijna  onderuit  maar  wist  zich  met  steun  van  de 
coalitiepartijen  toch  nog  staande  te  houden  tijdens  de 
raadsbehandeling van de WMO. 

Breed lachend opende hij de vergadering en heette hij het in 
groten getale opgekomen publiek welkom waarna het woord 
aan de ambtenaren was. Die gingen vervolgens verder waar 
de wethouder gebleven was door mooi weer te spelen en te 
doen alsof één van de zuurste maatregelen die Balkenende 
ons nagelaten heeft eigenlijk niks voorstelt. Er verandert een 
heleboel  maar  toch  blijft  alles  hetzelfde.  Het  als  een 
kleuterjuf overkomende hoofd van sociale zaken verwoorde 
het  als  volgt:  “we  weten  –  in  theorie  –  precies  hoe  alles 
werkt.” De conclusie die ik daar uit trek is dat men hoopt dat 
alles in de praktijk keurig netjes op de pootjes landt.

De  voortekenen  zijn  niet  al  te  best.  De  bijeenkomst  werd 
namelijk  gehouden  in  de  Lawei  en  wel  op  de  tweede 
verdieping.  In  theorie  kan  dat  natuurlijk  wel,  maar  in  de 
praktijk blijkt dat toch best lastig als er veel mensen in een 
rolstoel op af komen. Helemaal als de zaal dan ook nog eens 
volgebouwd  staat  met  stoelen  zodat  het  erg  moeilijk 
manoeuvreren wordt.

Op 1 januari wordt er dus een hele grote machine in gang 
gezet waarvan men de gebruiksaanwijzing gelezen heeft maar 
waarvan niemand weet of 'ie in het echt ook gaat doen wat op 
papier  staat  dat  er  gaat  gebeuren.  Dat  proces  gaan  wij 
nauwlettend in de gaten houden.  

Onze aangenomen motie waarin klip en klaar gesteld wordt 
dat  niemand  er  op  achteruit  mag  gaan  als  gevolg  van  de 
WMO is er namelijk niet alleen voor de ambtenaren die zich 
er op beroepen als ze u gerust willen stellen, hij is er vooral 
om het college aan haar beloften te houden. Dus mocht u er 
als  Wvg of AWBZ gerechtigde er  na 1 januari  op achteruit 
gaan, meld het ons, dan maken wij er werk van.

Het orakel van Ooststellingwerf
Michael Collins

Over peilingen... zoals de Amerikanen zeggen: “The show's 
not  over  till  the  fat  lady  sings”...  Maar  wellicht:  “De  
voorstelling is pas voorbij als de mollige Verdonk weent.”

Sudoku

De regels van Sudoku zijn erg simpel. Vul de cijfers 1 t/m 9 in 
in de lege plekken. Iedere rij  moet ieder cijfer 1x bevatten, 
iedere kolom ook, net zoals ieder vierkant van 3 bij 3 hokjes. 
Succes!

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel  even  rekening  met  de  deadline.  Kopij  moet  voor   4 
december aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.
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