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Commissievergadering SaZo/AEFZ/RIM, 
13 december 2010
Brief cliëntenraad Smallingerland inzake privacy hal 
gemeentehuis
Naast de Rapportage Caparis 3e kwartaal (wat moet 
je er nog van zeggen) was dit het belangrijkste punt 
voor de SP op deze gecombineerde, laatste, vergade-
ring van het jaar. Tijdens de verbouwing had de SP 
zich al eerder zorgen gemaakt over een, toen tijde-
lijke, opstelling van de ‘spreekkamers’ in de hal van 
het gemeentehuis. De meeste gesprekken vinden 
plaats in een soort kantoortuin waarin werkplekken 
staan gescheiden door kleine wandjes. De cliënten-
raad had signalen gekregen dat mensen er proble-
men mee hebben om hier hun verhaal te vertellen, 
door het gebrek aan privacy. Het college is niet 
gevoelig voor deze argumenten. Volgens hen werkt 
deze opstelling juist om geweld tegen medewerkers 
van de gemeente te voorkomen, en is dan ook niet 
van plan hier iets aan te doen. Willen mensen meer 
privacy dan kan dit in een aantal gesloten kamers. 
De gemeente heeft zelf nog geen klachten ontvan-
gen. Het was een opiniërend stuk, dus we zien het 
onderwerp niet meer terug op de eerste raadsverga-
dering van 20��. 

Michiel Schrier

Verslag fractie
SP Smallingerland
december 2010

Raadsvergadering, 7 december 2010

Stemming Beleidsplan
Tijdens de vergadering van het beleidsplan waren 
de stemmen gestaakt over een amendement van 
de PvdA over de aanleg van en fietspad. De SP was 
toen tegen, maar besluit na nader beraad mee te 
stemmen met het amendement. Alhoewel dit amen-
dement het nog steeds niet zeker maakt dat er een 
fietspad komt, is het een goed signaal richting colle-
ge haar best te doen om tot een oplossing te komen. 
Geen van de amendementen en moties van de SP 
behaalde een meerderheid. Dus geen aanbesteding 
van openbaar groen aan de sociale werkplaats, geen 
renovatie boven sloop en geen afschaffing van re-in-
tegratiebureaus op termijn. De SP stemde uiteinde-
lijk tegen het beleidsplan; het is niet ons beleid.

Sociaal pension
Na jaren van wachten wordt het voorstel om een 
sociaal pension te realiseren door ZIEN aan de sta-
tionsweg met een grote meerderheid aangenomen. 
Ook de door de SP lang gevraagd en nu eindelijk 
actie.

Bestaanszekerheid voor mensen met een 
arbeidshandicap
Samen met de FNP en GroenLinks heeft de SP een 
motie ingediend die de bestaanszekerheid voor 
mensen met een arbeidshandicap veilig moet stel-
len. Het college wordt hierin opgeroepen bij de 
regering te protesteren over het landelijke beleid. 
Daarnaast moet de gemeente haar uiterste best doen 
voor deze groep mensen door: niet te bezuinigen, 
werk aan te besteden bij de SW en mensen met 
een WSW-indicatie ruimhartig te behandelen. Een 
meerderheid van de raad ondersteunt onze motie. 
Een mooie afsluiting van dit turbulente verkiezings-
jaar.

Zet in uw agenda
Algemene Ledenvergadering 
SP Afdeling Smallingerland
op maandag 7 februari 2010

om 19.30 uur 
In de Brede School De Drait,

Flevo 190, Drachten
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Oproep:
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden.
Wilt u dan bij verhuizing uw NAW doorgeven.

Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij dit 
graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorgeven op: 
podiumsmallingerland@sp.nl

Agenda
Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland.  

De Algemene Ledenvergadering staat gepland 
op 7 februari 20��
Plaats:
Brede School de Drait Flevo 190 Drachten. 
Er vinden ook weer bestuursverkiezingen plaats. 
Een ieder die zich kandidaat wil stellen kan zich 
aanmelden bij Jan Drost, secretaris tel: 058-
255�972, email: j.drost2@chello.nl 

Kerngroep bijeenkomsten. 
Suggesties zijn van harte welkom voor deze avon-
den. Voorlopig kunnen belangstellenden zich 
voegen bij de bestuursvergaderingen ,deze zijn 
openbaar.

In deze bijeenkomsten staat de actie centraal.  
Voor een iedere die meer duidelijkheid wil krijgen 
hoe wij in de wereld staan en tegen de wereld aan-
kijken op basis van onze uitgangspunten ‘mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ 
en om ons in staat te stellen om een analyse te 
maken voor ons politiek handelen. Maar ook  om 
onrechtvaardigheid en misstanden om te zetten in 
actie.

Buurten in de Buurt.
Op zaterdag 22 januari staan we in het centrum 
van Drachten met een nieuwe ledenwerfactie.

Bestuursvergaderingen:
Data 2011: 31/1; 28/2; 4/4; 9/5; 6/6; 4/7; 
5/9; 3/10; 31/10; 28/11
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal 
Y2.  Deze vergaderingen zijn openbaar.  Iedereen 
is welkom. Kom je voor de eerste keer? Even je 
ledenpas meenemen.

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 stuk-
ken voor raad en commissies te bespreken.  Aan-
vang �9.30 in het gemeentehuis ,zaal Y2.

Van het bestuur
Door Jan Drost organisatiesecretaris
December 2010
Het is de bedoeling dat er elke maand een
verslag van de afdeling in Podium verschijnt.
In deze rubriek komen o.a. mededelingen
van het bestuur, verslagen van de door de
afdeling gevoerde acties aan de orde.

Het bestuur kan niet alleen acties voeren, hiervoor
hebben wij de steun van onze leden nodig.
Zeg dus niet meteen; ik heb geen tijd, maar maak 
ook eens tijd vrij voor de SP. “Met de SP meer grip 
op de samenleving”
Het aantal leden  was in december 347.
Het afdelingsbestuur heeft één keer  vergaderd maar 
door de slechte weersomstandigheden
waren niet alle bestuursleden aanwezig.
Voorzitter Jos van der Horst treedt per �-�-20�� in 
dienst van de SP als scholingsmedewerker.
In 20�� start er weer een cursus Politieke 
Basisvorming
met als docent  SP-raadslid Michiel Schrier .

N.B In het verslag over “armoede werkt niet” in de 
vorige Podium werd
vermeld dat het op 27 juni –6º C was.
Zo erg is het nog niet met de klimaatverandering, 
de datum was natuurlijk 27 november 20�0

Campagne
Provinciale Verkiezingen.

Op 2 maart 2010 is het zover. Dan gaan we 
weer stemmen voor de Provinciale Verkie-
zingen en daar uit voortvloeiend worden er 
weer 1e kamer leden gekozen.

Wij als SP afdeling Smallingerland gaan weer de 
straat op.

We starten met een ledenwerfcampagne op 22 janu-
ari 20�� in het centrum van Drachten.

5 februari gaan we campagne voeren in
 Houtigehage
�2 februari staan we met de kraam in Wolvega
26 februari is de campagne afsluiting in Franeker

Help mee en geef je op bij:

Campagneleider
Jan Nieuwland
0621845542


