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SP trapt campagne Europese verkiezin-
gen af in Grou.

Met een hoop ballonnen en enthousiaste vrijwilligers 
heeft de SP in Boarnsterhim de aftrap gegeven voor de 
campagne voor de Europese verkiezingen. De rode verkie-
zingskraam stond in de hoofdstraat van Grou . Ondanks 
het feit dat er de jaarlijkse sloepenrace was en een kunst-
veiling werd er toch tijd genomen door het publiek om 
even over politiek te praten. “Europa is voor de meeste 
mensen een ver van mijn bed show maar toch zijn er een 
heleboel zaken die ons door “Brussel” rechtstreeks raken” 
zegt voorzitter Jos v.d. Horst van de afdeling Smallinger-
land waar Boarnsterhim ook onder valt. “ Neem alleen al 
de Europese aanbestedingen waar we overigens nog een 
goed gesprek met de eigenaar van een Drachtster ambu-
lancebedrijf mee gevoerd hebben” . 
Het mooie weer zorgde ervoor dat er veel mensen en ook 
kinderen op straat waren. De laatsten zorgden voor een 
flinke aanslag op de SP ballonnen die dan ook het straat-
beeld van Grou bepaalden. 
De komende weken staat de SP in Drachten op zaterdag 9 
mei , op zaterdag �6 mei in Wolvega, vrijdagavond 22 mei 
in Boornbergum en op zaterdag 30 mei weer in Drachten.

Meer informatie.
Jos v.d. Horst
06-40548473.
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SP plakt in Smallingerland als eerste!

De Socialistische Partij was er donderdag als de kippen 
bij om het nog maagdelijke verkiezingsbord bij de Noor-
derpoort in Drachten te beplakken. Met een mega grote 
poster herinnert de partij de kiezers aan het percentage 
tegenstemmers bij het referendum voor de Europese 
grondwet. 
De eerste “teaser”, de naam van de partij komt niet voor 
op de poster, werd gisteravond door voorzitter Jos v.d. 
Horst geplakt. 
Samen met collega-bestuurslid Jan Nieuwland werden el-
ders in Drachten de andere borden ook beplakt. “ Doordat 
het nogal hele lappen papier zijn is het een hele klus de 
posters te plakken” aldus Nieuwland. 
Komende zaterdag staat de SP met de verkiezingskraam 
op het Museumplein in Drachten.

Meer informatie.
Jos v.d. Horst
06-40548473.

Op de foto voorzitter Jos v.d. Horst bij het verkiezingsbord bij 
de Noorderpoort.

Oproep:

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor de volgende 
functies: 
Folderaars.
Bestuursleden
Kandidaat-raadsleden

Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473

Anneke Boersma en Jos v.d. 
Horst in gesprek met enkele 
belangstellenden

Anneke, Jos en Henk richten 
de kraam in

SP teleurgesteld in PvdA
Uit de raad van �2 mei 2009
De afgelopen raadsvergadering in Smallingerland stond in 
het teken van het minimabeleid. Het college en sommige 
fracties kunnen er maar niet mee ophouden zichzelf de 
hemel in te prijzen hoe sociaal Smallingerland in is vergelij-
king met andere gemeenten. De fractie van de SP vindt het 
niet meer dan normaal, zeg maar fatsoenlijk, dat je goede 
regelingen hebt voor de minima. Dat iets aardig is geregeld 
betekent nog niet dat het niet beter kan. In discussies over 

Lees verder op pag. 2



2

Agenda
Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland. Tenzij anders vermeld, 
zijn de bijeenkomsten op maandagen vanaf �9.30 uur, 
plaats: De Brede School De Drait, Flevo �90 te Drach-
ten.

Kerngroep bijeenkomsten 2009 
Data:  7/9 ; 2/�� .
Hier gaan actieve leden in werkgroepverband(en) diverse 
actuele onderwerpen bespreken, informatie uitwisselen 
en zonodig activiteiten ontplooien. Vanaf �9.30 uur is het 
bestuur in openbare vergadering bijeen, waarbij belangstel-
lende leden ook welkom zijn.

“Heel de mens” (scholings) bijeenkomsten. 
Data (2009): 8/6; 29/6 ; 5/�0 ; 30/��. Thema 8 juni : “Een 
veilige maatschappij”.In deze bijeenkomsten staat het 
SP beginselprogramma “Heel de mens” centraal. In deze 
bijeenkomsten staat het SP beginselprogramma “Heel de 
mens” centraal. Voor een iedere die meer duidelijkheid wil 
krijgen hoe wij in de wereld staan en tegen de wereld aankij-
ken op basis van onze uitgangspunten ‘menselijke waardig-
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ en om ons in staat te 
stellen om een analyse te maken voor ons politiek handelen.

Buurten in de Buurt.
Data: 22/5 (Boornbergum);
• Vrijdag 22 mei buurten in Boornbergum 
thema:” oud worden in eigen dorp, kan dat?”
• Na de zomervakantie gaan we verder met Buurten in de 
Buurt” op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen”. 
Op vrijdag  gaan we de buurten in waar het een en ander 
speelt en gaan de mensen opzoeken. Met eventuele klachten 
gaan we de gemeenteraad dan weer bestoken. We gaan om 
�8.00 beginnen en houden om 20.00 op. Iedereen mag mee, 
opgeven bij  Jos v.d. Horst.

Bestuursvergaderingen: 
Attentie bestuursvergadering 3/6 wordt verschoven naar 
4/6 i.v.m. Europese verkiezingen
Data: 4/6; 22/6; 3�/8; 28/9; 26/�0; 23/��; 2�/�2
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het gemeen-
tehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal de Druppel.

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op feestdagen 
en in de vakanties. Elke week komt de (steun)fractie bijeen 
om de actuele stand van zaken in de gemeente en de stukken 
voor raad en commissies te bespreken. Tot de verkiezingen 
is ook het campagneteam bij de vergaderingen aan-wezig. 
Aanvang �9.30 in het gemeentehuis, zaal Y2.

Europese Verkiezingen:
De data dat we met de verkiezingskraam de afdeling in gaan.
• Zaterdag 30 mei in Drachten
• Dinsdag 26 mei debat tussen Jos v.d. Horst en Betty de 
Boer (VVD) in Leeuwarden(WTC-Expo)
• Woensdag 2 juni scholierendebat met Jos v.d. Horst ROC 
Friese Poort(Wetterwille) in Drachten
•  Donderdag  4 juni vanaf  2�.00  wachten op de stembus-
uitslag in het gemeentehuis (daarvoor zijn fractie en bestuur 
bijeen vanaf �9.30 in zaal y2)

het minimabeleid wordt op dit moment de crisis te pas en 
te onpas gebruikt. De partijen van rechtse signatuur geven 
aan dat de crisis een verruiming van het minimabeleid niet 
toestaat, maar geven ondertussen vele miljoenen uit aan 
projectontwikkelaars. Het linkse kamp vindt dat we nu juist 
mensen die het moeilijk gaan krijgen moeten steunen, maar 
gebruiken soms de verkeerde argumenten. Het minimabe-
leid –zeker in een rijke gemeente als de onze- zou je echter 
los moeten zien van de hele crisis. Het gaat er om dat ieder-
een in Nederland een menswaardig bestaan kan leiden dat  
gebaseerd is op solidariteit. Het geld is er wel, het is maar 
net wat je er mee doet.

De vergadering begon zoals gewoonlijk met het vragenuur-
tje. De SP heeft van de gelegenheid gebruikt gemaakt om 
vragen te stellen over het gebruik van leenbijstand door 
onze gemeente. De PvdA wethouder kon ons vertellen dat 
er 53.000 euro aan 3� bijstandsgerechtigden  leenbijstand 
is verstrekt in 2008. Dit kwam neer op ongeveer �300 euro 
per persoon! Hier komt bij dat bij dit soort kortdurende 
leningen door de gemeentelijke kredietbank (GKB) soms �6 
procent aan rente wordt berekent. Het is dan ook niet moei-
lijk om de conclusie te trekken dat wij hier vanaf moeten? 
‘Maar dan lopen de kosten helemaal uit de hand’, was het 
antwoord van de wethouder. De gemeente zadelt mensen 
met een krap budget liever op met een dure lening.

Op de agenda stond ook de langdurigheidstoeslag voor 
mensen met een laag inkomen. Vroeger werd dit landelijk 
geregeld, maar sinds dit jaar beslist de gemeente hierover. 
Het voorstel van het college was om de eerdere regeling 
voor te zetten. Mensen die langer dan vijf jaar een inkomen 
op bijstandsniveau hadden krijgen jaarlijks extra geld van 
de gemeente. Jos van der Horst had in een voorbereidende 
vergadering al betoogt dat mensen al na drie jaar voor de 
toeslag in aanmerking moeten komen. Daarnaast vindt 
de SP dat ook mensen vlak boven het minimum (tot ��0 
procent van het bijstandsniveau) hier recht op hebben. Als 
laatste willen wij ook dat de hoogte van de toeslag meegroeit 
met de prijzen. Al deze punten werden verwoord in een 
–vorige week rondgestuurd- amendement van de PvdA. 
De SP ondersteunde dit dan ook. De teleurstelling was heel 
groot toen bleek dat twee leden van de PvdA afwezig waren 
bij deze vergadering. Hierdoor was de nipte meerderheid 
verdwenen. In een eerdere vergadering was de PvdA er al 
eens toe overgegaan om een raadslid voor de stemming van 
zijn ziekbed te halen. De halfslachtige poging deze keer om 
het voorstel door te schuiven naar de volgende vergade-
ring om met een dekkingsvoorstel te komen getuigde van 
weinig politiek inzicht. En dan ook nog besmuikt kijken als 
daar geen meerderheid voor wordt gevonden! Het is aan de 
PvdA te danken dat de landurigheidstoeslag geen sociaal 
gezicht heeft gekregen. Opmerkelijk was verder dat tijdens 
de vergadering nog een amendement uit de hoge hoed kwam 
van onder andere de CU en het CDA. De CU had dan ook het 
verlagen van de grens van vijf naar drie jaar  in het verkie-
zingsprogramma staan. Zij wilden geen verhoging van de  
inkomensgrens en ook de indexering zou niet vast komen te 
liggen. Maar het belangrijkste was dat het geen structurele 
maatregel zou worden, maar eentje die over twee jaar mis-
schien stopt. De wethouder merkte terecht op dat je mensen 
niet in die onzekere situatie mag brengen. Daarnaast was er 
een totaal gebrek aan discussie om als raad gezamenlijk tot 
één voorstel te komen. Met de wetenschap dat het slappe 
aftreksel op een meerderheid kon rekenen heeft de SP hier 
ouderwets tegen gestemd. 

Michiel Schrier


