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Uit de RAAD van 1-4-2008 
door Michiel Schrier. 
 
De gemeente blijft moeite hebben met het aanbieden van 
onderwerpen. Hadden we net een aantal korte tot zeer korte  
vergaderingen, werden we ditmaal getrakteerd op een zeer 
volle agenda.  
In het vragenuurtje heeft Jos van der Horst vragen gesteld 
over de aanwezigheid van asbest in scholen. Dit naar 
aanleiding van berichten in de media over mensen die ziek 
zijn geworden of zijn overleden omdat zij als medewerker van 
een school bij het klussen verkeerd waren omgegaan met 
asbest. De vraag of ook andere overheidsgebouwen zijn 
gecontroleerd op asbest zal schriftelijk worden beantwoord. 
Michiel Schrier heeft aan wethouder Rozema (CU) 
geïnformeerd naar de voortgang van de juridische procedures 
van Afvalsturing Friesland (Omrin) naar onze gemeente en 
de verkoop van de aandelen in Omrin. De wethouder gaf aan 
dat  er niets te melden viel. Inhoudelijk wilde hij ook niet 
ingaan op de processen die nu lopen. 
 
Bij  het beleidsplan WMO was de grootste vraag voor de SP: 
“Ga je voor het geld of voor de mensen”. Jos van der Horst 
heeft een vurig pleidooi gehouden voor de mensen die te 
maken hebben met ondersteuning in hun ziekte. Ook vinden 
wij niet dat mensen  meestal te weinig  zorg toegewezen 
krijgen op basis van een telefoongesprek. Wij zien liever dat 
zorgaanbieders zoals wijkverpleegkundigen deze indicatie op 
zich nemen.  
Daarnaast waren wij het er niet mee eens dat  de gemeente 
gaat beknibbelen op de zorg die mensen kunnen krijgen. Dan 
maar een minder mooie cultuurtempel of raadhuisplein. 
Enkele oppositiepartijen steunden ons hierin, maar dit was 
niet genoeg voor een meerderheid binnen de raad.  
Gelukkig is het amendement van de ChristenUnie dat wij 
ondersteunde over trapliften aangenomen. Mensen hoeven 
niet meer uit de vertrouwde omgeving te vertrekken als zij 
een traplift nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven 
functioneren. Saillant was dat de wethouder (ook CU) het 
geld belangrijker leek te vinden dan de mensen. Al met al 
toch wel teleurstellend dat de meeste partijen zich meer laten 
leiden door het geld. Wij konden bij stemming dan ook niet 
meegaan in het voorstel om de beleidsnotitie aan te nemen. 
 
De starterlening vormde een moeilijker punt voor onze 
fractie. In ons verkiezingsprogramma geven wij aan ons best 
te gaan doen voor de starters op de woningmarkt. Het college 
vroeg ons om in te stemmen met een onderzoek naar de 
mogelijkheid van deze leningen. Op zich klinkt het heel 
sympathiek en lijkt er niets mis mee, maar wij hebben onze 
twijfels.  
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Als eerste is er al een landelijke regeling de koopsubsidie 
hypotheek. 
Daarnaast vragen wij ons af waarom je als starter een huis 
van twee ton moet kunnen kopen terwijl er voldoende huizen 
in de prijsklasse van 125.000 tot 150.000 euro zijn te vinden. 
Je bent tenslotte starter en moet ergens beginnen. Wij zien er 
dan ook niets in om mensen boven  de mogelijkheden die ze 
van de hypotheekverstrekker krijgen meer geld te kunnen 
lenen. 
Wij vinden dat wij de mensen ook een beetje tegen zichzelf 
moeten beschermen, want niemand is er bij gebaat dat na 
drie jaar blijkt dat de groei in salaris toch niet zo positief was 
om de extra hypotheek te kunnen bekostigen. Wij zien meer 
in gemeentelijke subsidies die de maandlasten van starters in 
het begin naar beneden brengen. 
Ook zou de gemeente door haar grondprijzenbeleid kunnen 
stimuleren dat starters een koopwoning kunnen kopen. 
Hierdoor en in aanvulling hierop zouden er meer 
gezinswoningen in de prijsklasse rond de 150.000 euro 
kunnen worden gebouwd. Dit lijkt ons verstandiger dan 
mensen een bot voor te houden dat ze uiteindelijk niet zelf 
kunnen dragen. 
 
Een ander belangrijk voorstel ging er om dat Jeugdhulp 
Friesland kinderen van 12 tot 18 jaar zou kunnen opvangen 
in het complex van de Woodbrookers in Kortehemmen. Het 
gaat om kinderen uit Friesland met psychische problemen en 
andere problemen van opvoedkundige aard die anders in 
andere delen van het land zouden moeten worden 
opgevangen. De meerderheid van de raad  
was het er mee eens dat Jeugdhulp Friesland geholpen moest 
worden deze kinderen in Kortehemmen onder te brengen. 
Vooral de VVD was tegen. Jos van der Horst hield in tweede 
ronde nog een vurig pleidooi voor deze kansarme groep 
kinderen en zorgde daarmee nog voor een waardige 
afronding van het debat. 
Wil je meer lezen over onze gemeenteraadsfractie?  
Kijk dan op onze website.  
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Nieuw e-mailadres svp aan ons doorgeven!!  
 
Alle leden van de SP- afdeling Smallingerland ontvangen elke 
maand ons ledenblad Podium.  
De meeste leden ontvangen Podium per mail. Degenen 
waarvan we geen mailadres hebben, krijgen het per post. 
De laatste tijd krijgen we regelmatig berichten terug van 
leden die een nieuw mailadres of een volle mailbox hebben. 
Dat is vervelend. Voor de leden die dus niet meteen Podium 
kunnen ontvangen. En voor ons omdat we het daarna alsnog 
per post moeten opsturen. Terwijl het zo simpel kan worden 
opgelost. Gewoon even een mailtje naar ons, als je een nieuw 
e-mail adres hebt. 
 
Daarom een dringend verzoek: 
Heb je een nieuw mailadres?  
Geef dat even door aan 
podiumsmallingerland@sp.nl 
 
Al vast bedankt, 
de redactie.  
 

 
 
Trots. 
door Roel Akkerman. 
 
Bent u ook zo trots op Nederland? Nou, ik wel. Daar zorgt 
tante Rita wel voor, met haar enthousiaste peptalk. De film 
van Ome Geert is nog maar net voorbij gedenderd en de 
volgende populist klautert alweer op het spreekgestoelte. En 
verdorie, ze krijgt weer een massa mensen achter zich aan.  
Het lijkt de rattenvanger van Hameln wel. Keihard roepen 
wat iedereen wil horen en de kiezers draven in blind 
vertrouwen achter haar aan. En de media stinken er net zo 
goed in. Het begint steeds meer te lijken op de Amerikaanse 
televisiedemocratie.  
Of eh … heeft mevrouw Verdonk gelijk? Luister de bestaande 
politiek te weinig naar de mensen op straat. Tsja, hiermee 
heeft ze natuurlijk wel een punt. Maar ze is niet de eerste die 
dat roept.  
De SP is groot geworden door naar de mensen te luisteren. 
Door de buurt in te gaan. Op straat te staan. Dus wat dat 
betreft is er niets nieuws onder de zon.  
Moeten wij dan net zo populistisch worden als Verdonk en 
Wilders? Nee, natuurlijk niet. Wij hebben duidelijke 
standpunten die we voor het voetlicht willen brengen. 
Gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Wat wij op straat horen, wordt langs de meetlat 
van die beginselen gelegd. Problemen in de buurten en de 
dorpen proberen we op te lossen met behulp van onze 
uitgangspunten. Sociaal en betrokken. We zijn trots op onze 
eigen mening. En zo hoort het ook.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben jouw hulp nodig. 
 
Onze partij is groot geworden door de straat op te gaan. Door 
onze standpunten kenbaar te maken aan iedereen die wil 
luisteren. Met een stand in het winkelcentrum, aanbellen in 
de buurten en folders verspreiden.  
Dat doen we nog steeds. Niet alleen in verkiezingstijd. Dat is 
het verschil met alle andere politieke partijen. Je komt ons 
ook tegen op momenten dat andere politici bij de warme 
kachel zitten of genieten van het voorjaarszonnetje in hun 
achtertuin. De SP komt naar je toe. Steeds weer. 
 
In maart was er een staking van arbeiders in het kleinmetaal. 
De stakers verzamelden zich op een vroege maandagmorgen 
bij het Fries Paardencentrum. Ze werden opgewacht door een 
paar wakkere SP-ers, die hun een hart onder de riem staken. 
Dat werd erg gewaardeerd. 
Net zoals het gewaardeerd werd dat we op 5 april weer in het 
centrum van Drachten stonden om  met de voorbijgangers in 
debat te gaan. Evenals de Friese dag in Akkrum, de folders in 
Ooststellingwerf, de Nu-krant die we door onze hele afdeling 
hebben bezorgd … we gaan door met de strijd!  
 
Maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig!  
Het zijn steeds dezelfde mensen die dit werk moeten 
verrichten. Daar zijn we niet te beroerd voor. Maar het is 
natuurlijk schandalig dat we bij een afdeling van bijna 400 
leden met veel pijn en moeite genoeg mensen kunnen vinden 
om de stand op 5 april te bezetten. En het is helemaal triest 
dat we niet meer in staat zijn om in ons hele gebied folders te 
verspreiden.  
Daarom zoeken we leden die ons willen helpen. Die samen 
met ons de straat op willen gaan. Zo nu en dan in de stand 
willen staan, in debat gaan met  voorbijgangers. Je krijgt vaak 
heel positieve reacties. Mensen waarderen het dat wij ons 
geluid zo vaak laten horen. Je krijgt hele verhalen te horen.  
En het is gezellig!  
Als je dat (nog) lastig of eng vind, dan kun je ook huis-aan-
huis folders verspreiden. In je eigen buurt of ergens anders. 
Ook daarvoor hebben we nog mensen nodig. Een paar keer 
per jaar. Bijvoorbeeld bij landelijk drukwerk of bij de 
plaatselijke afdelingskrant. Je kunt je eigen tijd indelen. Als 
je jouw wijk maar voor een bepaalde datum verspreid hebt, 
vaak heb je een paar weken de tijd.  
 
We zijn geen partij van stilzitten en tevreden om ons heen 
kijken. De SP is een actieve partij! We hopen dat jij daar ook 
een bijdrage aan wilt leveren.  
Je kunt contact opnemen met Jos van der Horst (06-
40548473) of Roel Akkerman (06-10247050) of e-mail 
Smallingerland@sp.nl 
Je staat achter onze partij, anders was je geen lid geworden. 
Laat ons dus niet in de steek!  

 
 


