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Oproep:

Wij zoeken nog vrijwilligers om ons te versterken bij de 
komende campagne. Er wordt in de komende tijd veel 
gefolderd daarom zoeken wij:

Folderaars 

Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-40548473
of bij J. Nieuwland, campagneleider 06-2�845542 

 

Fractieverslag 2009 

De helden van 2009
In het begin van 2009 had de steunfractie vijf leden: Jos 
van der Horst, Michiel Schrier, Ramon Vos, Sikke Huite-
ma en Laura Nienhuis. In januari kregen wij versterking 
van Lolke Wiersma en de loop van het jaar zijn Corrie 
Jonker, Jan Nieuwland en Henk Hoogeveen ook aange-
schoven bij de steunfractie. De laatste twee veelal in het 
teken van de aankomende raadsverkiezingen, maar ze 
bleven vaak de hele vergadering. Door persoonlijke om-
standigheden moesten Laura Nienhuis en Lolke Wiersma 
afscheid nemen van de steunfractie. Gelukkig staat Laura 
Nienhuis wel weer op de lijst op nummer zeven.

Crisis, de beurs wordt getrokken
Het afgelopen jaar heeft des te duidelijker gemaakt dat 
het linkse geluid van de SP nog harder moet klinken. Het 
jaar begon met een speciale raadsvergadering waarin 
het college haar beurs trok om de crisis te lijf te gaan. 
Hierbij werden harde keuzes gemaakt. Er werd geld bij 
basisscholen weggehaald die nodig gerenoveerd moes-
ten worden, ten behoeve van een megaschool voor het 
Liudger. Ook de WMO-reserves werden compleet leeg 
getrokken om een fietstunnel onder de Zuiderhogeweg te 
helpen financieren. Allemaal maatregelen gericht op de 
harde kant. De SP maakte zich dan ook zorgen over het 
armoedebeleid van onze gemeente. 

Minimabeleid, de beurs blijft dicht
Pogingen om samen met de PvdA het sociaal minimum 
naar �20% van het minimuminkomen op te trekken 
liepen al stukken in verkennende gesprekken met deze 
partij. Gelukkig heeft Jos van der Horst er in de laatste 
maanden middels een motie voor gezorgd dat er ondanks 
de crisis niet gemorreld zal worden aan het minimabe-
leid. Dat je voor een links geluid niet bij de PvdA moet 
zijn bleek ook wel in mei tijdens de behandeling van de 
langdurigheidtoeslag. De SP had in een voorbereidende 
vergadering gepleit dat mensen hier sneller recht op zou-
den moeten hebben, en dat ook meer mensen hier voor 
in aanmerking moeten komen. Al deze punten werden 
keurig verwoord in een motie van het PvdA. Tot zover nog 

alle lof voor de PvdA. Helaas verzuimden twee raadsleden 
van de PvdA aanwezig te zijn op de vergadering waardoor 
het amendement het niet haalde. Schande!

Stilstand is achteruitgang
Op ander vlakken was het weer een jaar waarin weinig 
door ging. Het Raadhuisplein geeft nog steeds een troos-
teloze aanblik. Het blauw op de uit te graven Drachtster-
vaart is inmiddels volkomen vervaagd en de cultuurclus-
tering komt maar niet van de grond. En dan hebben we 
het helemaal maar niet meer over het Polderhoofdkanaal.

Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng 
Al laatst de finale van het jaar, de financiering van het 
spoor. Het eerste voorstel van het college was om de trein 
te betalen uit een verhoging van de OZB. Dat de huisei-
genaren van Smallingerland een paar tientjes per jaren 
moeten betalen aan de trein is tot daaraan toe. De SP had 
wel één grote kanttekening. De woningbouwverenigingen 
zijn eigenaar van een groot aantal woningen en andere 
gebouwen. In totaal zouden zij twee miljoen euro aan 
het spoor mee moeten betalen. Wij vreesden dan ook de 
gevolgen voor de sociale woningbouw in onze gemeente. 
Het college werd dan ook teruggestuurd om met een 
nieuwe dekkingsvoorstel te komen. Door het barre weer 
tijdens deze geplande vergaderingen heeft de raad hier 
niet meer in 2009 over gesproken. Een verhoging van de 
OZB zit er niet meer in, omdat de regels voor een OZB-
verhoging door gemeenten strenger zijn geworden in 
20�0. Wordt vervolgd. 

Namens de steunfractie
Michiel Schrier, Raadslid SP Smallingerland
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Oproep:
Om in de toekomst ook de kosten in de hand te 
houden verspreiden wij de Podium ook via de 
email. Kunt u ons uw emailadres doorgeven met 
NAW gegevens, zodat wij de Podium kunnen ver-
sturen via de mail.
Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij 
dit graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorge-
ven op: podiumsmallingerland@sp.nl

De campagne is begonnen

Dus iedereen die kan helpen, willen we graag 
oproepen om te helpen.

Tijdspad:

22 jan. Buurten in Houtigehage �8.00 - 20.00
29 jan. Buurten in Opeinde �8.00 - 20.00
3e wk jan. Verkiezingskrant, verspreiden
�e wk feb. Tomaat flyer, verspreiden
Week 6 Verkiezings-posters ophangen
06 feb. Met kraam in centrum Drachten
�3 feb. Met kraam in centrum Drachten
�3 feb. Met kraam in centrum Drachten
20 feb. Met kraam in centrum Drachten
27 feb. Met kraam in centrum Drachten /
 laatste dagkaart, verspreiden
 Geluidswagen door drachten (Michiel)
03 mrt. Naar de stembus
 Verkiezingsuitslag in Gemeentehuis
04 mrt. Bedankt posters ophangen
 SP fractie hele dag overleg in Karmel

Buurten in de Buurt.

Vanaf januari gaan we wekelijks de buurten in. Tot 
de verkiezingen op 3 maart afwisselend op vrijdag 
en zaterdag. Houdt Podium en de site in de gaten!

Algemene ledenvergadering

Op maandag �� januari 20�0 in de brede School De Drait werd 

de algemene ledenvergadering gehouden van de SP afdeling 

Smallingerland. 

Onder leiding van onze voorzitter Jos van der Horst werd er 

een korte beschouwing gegeven van het afgelopen jaar, een jaar 

waarin veel is gebeurd: er zijn meer acties geweest dan ooit 

tevoren, met name zijn we vaak de buurten in gegaan om in ge-

sprek te gaan met bewoners. Tevens hebben we maandelijks de 

cursus ‘Heel de mens gegeven’. Hierdoor blijven we goed con-

tact houden met alle lagen van de bevolking, en weten we wat 

er speelt op straat. Mede hierdoor zullen we niet snel van onze 

achterban kunnen ‘vervreemden’, iets waar een boel andere po-

litieke partijen toch duidelijke meer moeite hebben. Ook in de 

gemeenteraad staan we ons mannetje, wij zijn voor alle partijen 

een gesprekspartner om rekening mee te houden. Wat betreft 

onze afdeling hebben wij in het afgelopen jaar alle besluiten van 

dat �5e SP congres 2007 daadwerkelijk uitgevoerd.

Tevens werd vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. Hét jaar van 

de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe leus werd bekend 

gemaakt: JIJ en IK zijn WIJ. Kan het socialer? Ons campagne- 

team is al geruime tijd de campagne aan het voorbereiden hoe 

we ons goed kunnen laten horen de komende maanden

Tijdens deze avond werd ook het financieel jaarverslag behan-

deld. Ook de Penningmeester kan merken dat we aanzienlijk 

meer actief zijn geweest dan voorgaande jaren: De post ‘uitga-

ven acties’ is twee maal zo groot als voorheen! Dit komt niet al-

leen doordat we vaker de straat op zijn geweest, ook onze cursus 

‘‘Heel de Mens’’ (iedere maand) bracht kosten met zich mee. 

Alhoewel dat politiek gezien een goed teken is, moeten we ons 

realiseren dat we financieel gezien niet alles kunnen. Maar één 

ding is zeker: er zal zeker geen rem komen op onze acties!

Het jaarverslag wordt toegelicht door Jan Drost, met de inhoud 

kon iedereen instemmen, wel werden er over de op te richten 

hulpdienst vragen gesteld. Evenzo werd door alle leden het frac-

tie verslag van Michiel Schrier voor kennisgeving aangenomen.

Benoemingen.

Op deze avond is het gehele bestuur unaniem herkozen. Tevens 

verheugde het ons dat Jan Dootjes, die ons al ondersteunde in 

de steunfractie, is toegetreden tot het bestuur met grote meer-

derheid van stemmen.

Tevens zijn de huidige kascommissie leden opnieuw benoemd. 

Als afgevaardigden naar regioconferentie en (eventueel) congres 

werden benoemd:

Jos vd Horst, Jan Nieuwland,  Jan Drost, Jan Dootjes en Henk 

Hoogeveen.

Door Ramon Vos


