
Podium 
 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering SP 
Smallingerland 
Door Roel Akkerman 
 
Op woensdag 30 januari hield de SP haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering in de Brede School De 
Drait.  
Interim-voorzitter Jos van der Horst opende de 
vergadering en heette de ruim twintig aanwezige leden 
van harte welkom. De notulen van de jaarvergadering 
van vorig jaar werden zonder op- en aanmerkingen 
vastgesteld. 
Het financiële boekjaar 2007 werd weer positief 
afgesloten. De kascommissie bestaande uit Michiel 
Schrier en Femke de Vries heeft geen 
onvolkomenheden aangetroffen. Michiel Schrier heeft 
twee jaar deel uitgemaakt van de kascommissie en dient 
nu vervangen te worden. Jan Post wordt nieuw lid van 
de kascommissie en Jan Drost wordt benoemd als 
vervanger. 
Tijdens de bestuursverkiezingen werden alle kandidaat-
bestuursleden met een overtuigende meerderheid aan 
stemmen gekozen. De voorzitter en 
organisatiesecretaris worden in functie gekozen. Het 
nieuwe bestuur bestaat uit Jos van der Horst 
(voorzitter), Roel Akkerman (organisatiesecretaris), 
Frans Baron, Siebe Brouwer, Michael Collins, Elfriede ’t 
Hart, Sjouke van der Heide, Sikke Huitema en Piet 
Woudwijk.  
De nieuwe voorzitter Jos van der Horst overhandigde 
een boeket bloemen aan Roel Akkerman, die 
halverwege vorig jaar door persoonlijke 
omstandigheden is afgetreden als voorzitter, en aan 
Gonny van Dieren, die zich helaas moest terugtrekken 
als kandidaat bestuurslid. Hierna sprak Roel Akkerman 
een kort dankwoordje voor de manier waarop Jos en de 
andere bestuursleden zijn taken hebben overgenomen 
toen hij zich vorig jaar moest terugtrekken. 
Het jaarverslag en fractieverslag werden 
samengevoegd. Jos van der Horst gaf een mondelinge 
toelichting op het reilen en zeilen van onze afdeling en 
gemeenteraadsfractie in het jaar 2007. Deze toelichting 
wordt tevens op de website geplaatst. 
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Als afgevaardigden naar regioconferentie en (eventueel) 
congres werden benoemd: 
de fractievoorzitter Jos van der Horst en de 
organisatiesecretaris Roel Akkerman, uit de gemeente 
Smallingerland Frans Baron, Hans Aartsen, Folkert 
Veenstra en Jan Post 
Uit Ooststellingwerf Michael Collins, uit Boarnsterhim 
Jan Drost en uit Tytsjerksteradiel Anne de Vries. De 
vergadering verleende het bestuur de vrijheid om zelf 
reserves te benaderen.  
Tijdens de rondvraag vroeg Folkert Veenstra naar het 
beleid mbt invalidenparkeerkaarten. Dit blijkt niet in 
alle gemeenten gelijk te zijn geregeld. Er werd 
voorgesteld dat hij dit onder de aandacht brengt van de 
Tweede Kamer fractie. 
Na het zakelijk/organisatorische gedeelte van de 
vergadering gaf Ad van der Kolk, fractievoorzitter in de 
Provinciale Staten, een inleiding over gemeentelijke 
herindeling. Dit was aanleiding tot een boeiende 
discussie. De tekst van deze inleiding wordt op de 
website geplaatst. 
 
 
 

  

 

 

 
 



 
 
Uit de raad  
Door Michiel Schrier 
 
Uit de afgelopen raad blijkt weer eens duidelijk dat wij 
op een andere manier tegen de politiek aankijken dan 
andere partijen. Wij hadden hiervoor twee moties 
voorbereid. Als eerste bleek dat de burgemeester niet 
op de hoogte was van het reglement van orde binnen 
onze gemeente. In dit reglement wordt beschreven hoe 
wij vergaderen in de raad en wat voor middelen wij als 
raad hebben om onze standpunten voor het voetlicht te 
krijgen. Ieder raadslid mag te allen tijde een motie 
indienen, die automatisch in de vergadering zal worden 
behandeld. De burgemeester –die ook voorzitter is van 
de raad-- wilde echter van te voren aan de raad 
voorleggen of de motie wel op de agenda moet worden 
geplaatst. Hiermee ontneem je de raad de instrumenten 
om belangrijke zaken op de agenda te krijgen en zich er 
over uit te laten spreken.  
 
De eerste motie was een steunbetuiging voor de 
politieacties. Wij zijn van mening dat dit werk zo 
belangrijk is voor onze gemeente dat wij het college 
vroegen druk uit te oefenen op de minister om met 
adequate CAO-voorstellen te komen. Daarnaast zijn wij 
natuurlijk een actiepartij dragen daarom de acties een 
warm hart toe. De kritiek van andere partijen was dat 
wij als lokale bestuurders niets te zeggen zouden 
hebben over landelijk beleid. Dit argument kwam 
eerder in de vergadering niet naar voren toen het 
college er voor pleitte om druk op de regering te zetten 
om de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie te 
verhogen. Ook heeft de raad al eerder een motie 
aangenomen waarin het college druk zou uitoefenen om 
een landelijk verbod op wilde dieren in het circus te 
bewerkstelligen. Sommige andere partijen waren echter 
not amused dat wij niet alleen maar achter voorstellen 
van het college aan lopen, maar ook zelf de ons gegeven 
instrumenten gebruiken om onze standpunten naar 
voren te brengen. 
 
Onze tweede motie was wel degelijk lokaal van aard. 
Wij willen eindelijk wel eens duidelijkheid hebben over 
de mogelijke tijdelijke supermarkt in het Thalenpark. 
Daarom vroegen wij om eens en voor altijd de onrust 
onder de bevolking de kop in te drukken. Weer veel 
tegenstand vanuit andere raadsfracties. Niet zozeer om 
de inhoud van de motie, want de meeste partijen zien 
ook wel in dat er geen draagvlak voor is. Ze kunnen er 
gewoon niet tegen dat wij als SP nu eindelijk 
duidelijkheid voor de omwonenden willen hebben en 
hier keer op keer aandacht voor vragen. De motie 
hebben wij aangehouden na toezeggingen van de 
wethouder ,die het feitelijk onmogelijk maken een 

supermarkt te bouwen in het Thalenpark zonder dat dit 

zijn kop kost. 

 
Veel weerstand dus ten aanzien van de manier waarop 
wij politiek bedrijven binnen de raad. Wij blijven hier 
echter mee doorgaan omdat wij het als onze plicht zien 
aan de mensen die op ons gestemd hebben. Misschien 
moeten wij er de volgende keer ook maar eens wat van 
zeggen als ander fracties ellenlange betogen houden, 
die vaak kant nog wal raken en vol zitten met 
algemeenheden en herhalingen van punten uit het 
voorliggende voorstel om het standpunt van het college 
maar te verduidelijken. 
 

 
Enquête gemeentelijke herindeling. 
Door Sikke Huitema 
 
Zaterdag 2 februari jl. was de plaatselijke SP weer 
aanwezig met een stand in het centrum van Drachten, 
onder het carillon.  
 
Op verzoek van onze SP-fractie in de Provinciale Staten 
hebben wij de voorbijgangers gevraagd om deel te 
nemen aan de provinciale enquête over de eventuele 
toekomstige herindeling van de Friese gemeenten. Veel 
mensen bleken ( en dat is niet zo verwonderlijk) er 
(nog) geen mening over te hebben.  
Ik denk, dat wanneer de eigen gemeente aan de orde is, 
er wel meer respons op komt. Bovendien speelt dit 
onderwerp in Smallingerland veel minder dan in 
sommige andere gemeenten. In Boarnsterhim 
bijvoorbeeld zal waarschijnlijk meer veranderen dan in 
Smallingerland.  
 
Mede wegens de kou was er niet zoveel publiek op de 
been, maar wij konden toch een aardig aantal mensen 
interesseren om het enquêteformulier in te vullen. 
Mensen die de enquête niet ter plekke wilden of konden 
invullen, hebben wij het formulier meegegeven om 
thuis nog eens te bekijken en in te vullen. 
Tevens konden we veel voorbijgangers een exemplaar 
van onze nieuwe SP-krant “Nu” meegeven.  
 
Het blijft belangrijk dat de mensen ons regelmatig 
tegenkomen op straat. Maar om dit regelmatig te 
kunnen doen, hebben we jouw hulp nodig. Als je samen 
met ons op straat wilt staan, dan kun je contact 
opnemen met Jos van der Horst of Roel Akkerman. 
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