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Door: Ramon Vos

Binnenkort  zijn er  verkiezingen voor de provinciale staten. 
Voordat u op 7 maart 2007 naar de stembus gaat wil  ik u 
hieronder wat vertellen over de provincie. De volgende keer 
lichten we de rol van de SP binnen de provincie toe.

Gezien de enorme winst landelijk zou het goed kunnen dat 
we ook in  de provincie  3-4 keer  zo groot  kunnen worden. 
Helaas is de provincie voor een boel burgers een vreemd- en 
onbekend bestuursorgaan en dit is de hoofdoorzaak dat het 
opkomst percentage voor de verkiezingen altijd erg laag is. 
Een lage opkomst is  vaak slechter voor linkse partijen dan 
voor rechtse. Dat is de reden dat we hieronder het tipje van 
de  sluier  oplichten  rondom  het  rijlen  en  zeilen  van  de 
provinciale staten. Volgende maand 

De  provincie  Friesland  wordt  bestuurd  vanuit  het 
"Provinsjehûs"  aan  de  Tweebaksmarkt  in  Leeuwarden.  De 
Provinciale  Staten  van  Friesland  tellen  55  leden  (na  2007 
gaat dit naar 43 zetels, waardoor de kiesdrempel voor kleine 
partijen  weer  hoger  komt  te  liggen).  Het  college  van 
Gedeputeerde  Staten is  zes  personen  groot  en  staat  onder 
voorzitterschap  van  Commissaris  van  de  Koningin  Ed 
Nijpels.  De  Provinciale  Staten  zijn  de 
volksvertegenwoordigers binnen de provincie. De hoofdtaak 
van  hun  is  het  controleren  van  het  bestuur,  dat  gevormd 
wordt door de Gedeputeerde Staten. 

De  leden  van  de  Provinciale  Staten  (Statenleden)  worden 
iedere  vier  jaar  rechtstreeks  door  de  stemgerechtigde 
inwoners van de provincie gekozen. Op hun beurt kiezen deze 
gekozenen weer de leden van de Gedeputeerde Staten en van 
de  Eerste Kamer. Oftewel, de provincie controleert indirect 
de tweede kamer!

De provincie over gaat over de volgende zaken: 

Ruimtelijke  ordening:  Nederland  is  dichtbevolkt.  Voor  elk 
stuk grond zijn gemakkelijk tien bestemmingen te bedenken. 
In  streekplannen  bepaalt  de  provincie  in  hoofdlijnen waar 
huizen mogen komen, landbouw, natuurgebieden, kantoren, 
bedrijfsterreinen en wegen. 

Water  en  milieu:  Met  de  industrie  maakt  de  provincie 
afspraken  om  stank  en  luchtvervuiling  te  beperken.  De 
provincie  stimuleert  hergebruik  en  milieuvriendelijke 
afvalverwerking.  Behoud van waardevolle  landschappen en 
van natuurwaarden.

Verkeer en vervoer: De provincie beslist over het aanleg van 
wegen,  fietspaden,  het  bouwen van  bruggen  en  viaducten. 
Het beheer en onderhoud van die wegen en bruggen en 
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verkeersveiligheid  is  een  belangrijke  provinciale  taak.  Ook 
belbussen  en/of  een  regiotaxi  en  de  aansluiting  op  het 
openbaar vervoer, zoals de aanleg van carpoolplaatsen.

Economie: Hierin heef de provincie een stimulerende taak: 
de  werkgelegenheid  bevorderen.  Samen  met  gemeenten, 
werkgevers en werknemers werkt de provincie aan een goed 
vestigingsklimaat  voor bedrijven.  Provincies  lobbyen bij  de 
rijksoverheid en de Europese Unie om subsidies binnen te 
krijgen. 

Welzijn  en  cultuur Geestelijke  gezondheidszorg,  het 
bibliotheekwerk, toezicht op verzorgings- en verpleeghuizen, 
het  bevorderen  van  de  cultuur,  de  recreatie  en  de 
sportbeoefening. En controle en invloed op de WMO. Tevens 
verstrekt de provincie subsidie aan jongerenadviescentra en 
medische  kleuterdagverblijven  en  kunnen  vernieuwende 
kunst- en cultuurprojecten een beroep doen op provinciale 
ondersteuning.

Financieel toezicht: De provincie controleert of de gemeenten 
hun begroting op orde hebben. Bij meningsverschillen tussen 
een  gemeentebestuur  en  een  inwoner  zijn  Gedeputeerde 
Staten (GS) vaak scheidsrechter. En wie bezwaar heeft tegen 
een gemeentelijk bestemmingsplan kan daartegen bij GS in 
beroep gaan. 

Als  u  wilt  weten  wat  de  mening  van  de  SP  is  op  al  deze 
punten dan raad ik u aan het verkiezingsprogramma te lezen: 
http://fryslan.sp.nl/programma.stm.  Wat  mij  persoonlijk 
opvalt,  is  dat bijna alle  zaken waarop lokaal (gemeente) of 
landelijk (2e kamer) besluiten worden genomen de provincie 
een dikke vinger in de pap heeft. Voldoende reden ook voor 
de SP fractie in Smallingerland om hoog in te zetten en een 
zware  delegatie  op  de  kandidatenlijst  te  zetten.  Al  onze 
raadsleden zijn verkiesbaar, Frans Baron staat op de tweede 
plaats  van  de  lijst,  Petra  Kramer  negende  en  Jos  van  der 
Horst dertiende.

Weer voldoende reden om een links geluid te laten horen op 
de eerstvolgende verkiezingen!
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De  Socialistische  Partij  afdeling  Smallingerland 
vraagt ter ondersteuning van haar raadsfractie een 
gemotiveerde 

Fractiemedewerker V/M

De taken bestaan onder andere uit:

● Het notuleren van de fractievergaderingen
● Het  maken  van  verslagen  t.b.v.  de  raads-  en 

commissieleden
● Het in overleg met de fractievoorzitter maken van de 

agenda voor de fractievergaderingen
● Het  administratieve  gedeelte  van  het  fractiewerk 

voor haar/zijn rekening nemen.

Wij zoeken gedreven kandidaten die:

● De beginselen van de Socialistische Partij aanhangen
● Administratief en secretarieel onderlegd zijn
● Nauwkeurig kunnen werken
● Elke donderdagavond beschikbaar zijn

Beloning vindt plaats op basis van de wettelijke regelingen 
vrijwilligersvergoedingen.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Jos v.d. Horst 
06-40548473.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 11 januari richten aan:

Jos v.d. Horst
Oudeweg 109
9201 EK Drachten

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel  even  rekening  met  de  deadline.  Kopij  moet  voor   6 
januari aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.

Werkbezoek Tiny Kox
Door Petra Kramer

Tijdens het werkbezoek van Tiny Kox (SP-fractievoorzitter in 
de Eerste Kamer ) aan Smallingerland en Opsterland op 15 
november  2006  was  er  ’s  middags  bijeenkomst  in  de 
burgemeesterskamer van het Smelnehûs te Drachten met als 
gespreksonderwerp  de  (gemeentelijke)  armoedebestrijding 
en  ondersteuningsgordel.  Tiny  liet  zich  door  de 
afgevaardigdenden van de gemeenten informeren  hoe  de 
praktijk  van  dit  beleidsterrein  er  uit  ziet.  Hoe  landelijke 
regelingen doorwerken in de gemeente en  welke ruimte de 
gemeente  voor  eigen  beleid  op  dit  terrein  heeft. 
Tytsjerksteradiel was vertegenwoordigd door het hoofd van 
de afdeling Werk en Inkomen, Smallingerland en Opsterland 
hadden  elk  een  wethouder  gestuurd,  de  PvdA  werd 
vertegenwoordigd  door  de  fractievoorzitter  van 
Weststellingwerf.  Roel  Akkerman,  Jacob  van  der  Hoek  en 
Petra Kramer vertegenwoordigden de lokale SP afdelingen, 
Ad van der Kolk was aanwezig namens de Statenfractie.  

Speciale kerstdagen

en een
spetterend
nieuwjaar!
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