
 Podium 
 
Het verplichte eigen risico hangt als ‘n        
baksteen om je nek. 
Door Marten Bloksma 

 
Wij hebben er allemaal mee te maken, de lasten   
verzwaringen uit pure bezuiniging ,die ons allen ongevraagd 
opgelegd worden. Helaas wordt ons de zoveelste ondoor-
dachte maatregel op een rij die tevens onrecht  doet aan 
minderheden binnen de samenleving . Niet in de laatste 
plaats hen die veelal aan het kortste eind trekken. 
Een herhaalde poging van een eigen bijdrage wordt 
ingevoerd en dat met de wetenschap dat een grote groep 
burgers het eind van de maand met het huidige inkomen 
niet meer halen. 
Het is vragen om moeilijkheden onder deze 
omstandigheden, om van mensen met een te laag inkomen 
te vragen er zelf zorg voor te dragen de eigen bijdrage tijdig 
te voldoen. Nu al hebben zo`n kwart miljoen mensen 
problemen met het voldoen van hun bijdrage voor de basis 
verzekering, en om het hun nog onmogelijker te maken wil 
men hen beboeten met een straftoeslag van 30% op de 
openstaande schuld. 
De chronische gebruikers van medicijnen zouden ontzien 
worden volgens de eerste planning die ons werd voorge-
houden zodat zij geen problemen zouden krijgen om 
hun benodigde medicijnen te kunnen bemachtigen. 
Nu blijkt echter dat chronische gebruikers maar ten dele 
gecompenseerd  zullen worden en wel met een bedrag van 
ten hoogste €47,- per kalender jaar. Daar vallen echter niet 
de medicijnen onder die volgens de overheid toe te 
schrijven zijn aan een verkeerde levensstijl. 
Die strijd is nog niet helemaal gestreden, daar medici 
aantoonbaar bestrijden dat het niet standaard is dat iemand 
enkel door een verkeerde levenswijze hoge bloeddruk 
danwel een verhoogd cholesterolgehalte heeft.Ook zijn 
hiervoor dikwijls genetische oorzaken aan te wijzen. 
We zijn op een punt belandt in Nederland waar het willen 
van bepaalde overheden het pad gaan kruisen van het 
kunnen in het aanbod van voorzieningen. Maar hoe we het 
ook wenden of keren, zij die al lange tijd bepaalde 
medicijnen gebruiken staan met hun rug tegen de muur. 
Immers een keuze om de medicijnen staan te laten kan voor 
hen dodelijk zijn. Je zult maar tot de categorie minima 
behoren en het geld niet voor handen hebben op het 
moment dat het nodig is, dan zit je met een onoverkomelijk 
probleem opgescheept. 
Gelukkig zijn er gemeenten die een overeenkomst met een 
verzekeraar hebben afgesloten om via de uitkering een 
collectieve afdracht te regelen, maar dat is nog lang niet 
overal zo. Ook in Smallingerland is dit nog niet geregeld. Bij 
de Friesland Zorgverzekeraar waar de gemeente haar 
aanvullende regelingen mee treft zijn wel gesprekken 
gaande maar is er voor hen die het aangaan nog geen 
regeling tot stand gekomen. Om dit op voorhand te kunnen  

 

 

SP nieuwsbrief voor de afdeling Smallingerland 
 

November  2007              Jaargang 3          
Nummer 9 
 
opvangen, zou de gemeente (die benadrukt een sociaal  beleid 
na te streven ) een voorschot kunnen verstrekken via de 
ijzondere bijstand die vervolgens verspreid over de 
maandelijkse uitkering met de cliënt verrekend zou kunnen 
worden. Ze zouden door dit te doen hun woorden in de 
praktijk in daden kunnen omzetten. 
 

CDA is regentenpartij zonder sociale 
inslag 

Door A.P. van Dijk 

 
Het CDA is een anti werknemerspartij geworden. Bij de 
huidige CDA politici, inclusief de minister van landbouw 
Gerda Verburg, van der Knaap(staatsecretaris Defensie), 
beide hebben ooit voor het CNV gewerkt, en Balkende (ooit 
hoogleraar op een leerstoel mede gefinancierd door het CNV) 
heerst de overtuiging, dat werknemers het veel te goed 
hebben. Dat moet minder. De CDA politici denken zoals 
Colijn dacht. Een strak financieel beleid en de mensen 
moeten maar voor zich zelf opkomen. Tijdens de eerste 
kabinetten Balkende werden volgens economen, onder 
andere van de Rabobank, een toch niet bepaald links 
instituut, keer op keer gesteld dat de aanvallen op 
vroegpensioen, WW, WAO, het eisen van koopkracht verlies, 
leiden tot verdieping van de crisis. Niet opheffen maar het 
verergeren. In de jaren dertig van de vorige eeuw deed Colijn 
hetzelfde. Het gevolg, Nederland zat jaren langer in de 
depressie dan de ons omringende landen. Volgens voormalig 
CDA prominent Bert de Vries heeft het CDA een ommezwaai 
gemaakt zonder discussie met de leden. Van een goed 
economisch beleid met een sociale inslag naar slecht rechts 
economisch beleid zonder sociale inslag. Gerda Verburg 
noemde het uit de lopende WAO verzekering gooien van 
mensen, een vorm van aandacht. Dat de inmiddels werkloze 
WAO-ers deze stiefmoederlijke pakken slaag niet op prijs 
stellen, is in de ogen van Gerda Verburg een tekortkoming 
van die WAO-ers. Donner vindt dat werknemers zonder 
toetsing ontslagen moeten kunnen worden. Dat leidt tot hem 
tot meer werkgelegenheid. Dat CBS en OESO, voorspellen dat 
er geen arbeidsplaats bijkomt, is geen beletsel voor Donner. 
Het is ook geen beletsel voor de CDA regenten, dat er in het 
verkiezingsprogramma niets is gezegd over de 
ontslagrechtverslechtering. Je mag best een halszaak maken 
van het ontslagrecht en eerder de aanval op het 
vroegpensioen, terwijl die  niet belangrijk genoeg waren om 
in het verkiezingsprogramma vooraf aan de leden en kiezers 
voor te leggen. Het CDA congres heeft genoegen genomen 
met de belofte van Donner, dat hij goed zal luisteren. Er zal 
nu moeten blijken, of de regenten begrepen hebben dat zij 
niet zo door kunnen gaan. De uitspraak van Donner dat de 
tegenstanders zich vooral door emotie laten leiden in plaats 
van door verstand, voorspelt dat men gewoon door zal gaan 
met het slechte economische beleid zonder sociale inslag.  

 
   



   Bestuursnieuws 
    Door Jos v.d. Horst 
 
De feestelijke ledenavond van 29 oktober j.l. was een groot 
succes. Zo’n 30 leden waren aanwezig en werden langs 7 
presentaties geleid. De mensen van het bestuur en de fractie 
deden het blijkbaar zo goed dat zich 8 leden hebben 
opgegeven om actief te worden voor de SP Smallingerland. 
Afgelopen maandag 12 november is de kerngroep al  bij- 
elkaar geweest en zijn voor de werkgroep zorg al de eerste 
aftastende gesprekken geweest om te komen tot een actieve 
werkgroep. Verder zou ik alle leden willen oproepen kom de 
volgende keer ook op deze avond. Die  volgende keer is 
maandag 10 december, het is in de Brede School “de 
Drait” aan de Flevo te Drachten. De aanvang is 20.00. 
Daarvoor is er een openbare bestuursvergadering van 19.30 
tot 20.00. 
Komende zaterdag 24 november is het congres in 
Rotterdam. Uw afgevaardigden zijn: Roel Akkerman, Frans 
Baron, Jan Drost( Boarnsterhim) Sjouke van der Heide,Jos 
v.d. Horst, Michiel Schrier, Mirjam Postma en Popke 
Veenstra(Oost Stellingwerf). Het zal een lange dag worden 
want er zijn maar liefst 280 amendementen ingediend op 
de congresstukken. We worden om 6.30 al in Heerenveen 
verwacht om op de bus te stappen.  
Wij zoeken nog mensen die willen folderen . Het gaat dan 
om partijkranten en deze keer ook om een enquête die 
betrekking heeft op de gemeentelijke herindelingen. Voor al 
diegenen die zich hiervoor in willen zetten geef je op bij 
Siebe Brouwer (tel: 0512-520858). 
Komende zaterdag 24 november kunt u ook demonstreren 
in Groningen tegen het Flitsontslag. De organisatie is in 
handen van FNV bondgenoten. Opgave kan bij mij (tel: 06-
40548473) 
Tot slot staat er weer een heerlijk Chinese maaltijd op de 
rol. Binnenkort kunnen de vrijwilligers van onze afdeling 
weer een uitnodiging ontvangen. 
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Een uitgave van de SP Smallingerland 

Boodschap 
Door Jos v.d. Horst 
 
Onlangs behandelde de raad van Smallingerland het voorstel 
van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Sociale 
Werkvoorziening om te komen tot een modernisering van de 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hieronder de reactie 
van de SP op dit voorstel. 
“U kunt mag mij om een boodschap sturen” vertelde de 
wethouder op de commissievergadering voor samenleving en 
zorg van 22 oktober j.l.  Deze mantra echode nog behoorlijk 
na bij de SP fractie. Los van het feit dat dit voorstel van de 
Gemeenschappelijke regeling bol staat van marktwerking en 
het in onze ogen niet realistische gegeven dat 1/3 van de 
mensen beschut binnen 1/3 beschut buiten en 1/3 begeleid 
werken/detachering brengt, zet dit voorstel zoals dit er nu 
ligt onze raad buitenspel. 
 
De SP heeft overal in den lande de werknemers in de WSW 
zelf aan het woord gelaten. Ook hier in Smallingerland waar 
het overigens niet zo slecht was als elders. De beschutte 
werkplaats heeft plaats gemaakt voor een werkplaats waar de 
productie telt en het sociale niet meer vooropstaat. Dit leidt 
op den duur tot veel ziekteverzuim, een sfeer van intimidatie 
en vele teleurstellingen. Net een normaal bedrijf dus, maar de 
WSW is geen normaal bedrijf, het is de werkplaats van 
gehandicapte mensen. De gemeente is hiervoor 
verantwoordelijk. De wet zegt dat de gemeente een zorgplicht 
heeft voor de SW medewerkers.In het jaar 2000 constateerde 
de SP al dat mensen in de WSW over de rooie werden 
gejaagd. Door de ontwikkelingen sindsdien is onze zorg 
alleen maar toegenomen. Alle betrokkenen maken zich 
zorgen, en terecht. Een betere WSW betekent ervoor zorgen 
dat de gemeenten en de werkplaatsen het sociale weer 
vooropstellen en dat zij mensen in staat stellen, het beste uit 
zichzelf halen. Met dit wetsvoorstel dat vorige week in de 
kamer is behandeld wordt er niets in deze richting gedaan. 
De verantwoordelijkheid wordt - op zichzelf terecht - bij de 
gemeente neergelegd. Dat die verantwoording bij de 
gemeente neer wordt gelegd betekent ook dat het hoogste 
orgaan van die gemeente, de raad, de instrumenten moet 
hebben om die verantwoording te nemen. Dat betekent dat 
duidelijk moet zijn dat de raden in de GR de kaders stellen en 
de controle uit moeten kunnen oefenen.  
 “ U kunt mij om een boodschap sturen” nemen wij dan ook 
letterlijk en wij dienen bij dezen een motie in om de tekst en 
het definitieve voorstel te wijzigen wat recht doet aan de 
verantwoordelijkheid van deze raad. Namelijk de zorgplicht 
voor onze gehandicapte medeburgers. 
 
Onze motie werd zonder in stemming te worden gebracht 
door het college over genomen. Wij zullen daar waar wij de 
kans krijgen de wethouder wijzen op de sociale aspecten van 
deze modernisering van de WSW. 
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