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Verslag fractie SP Smallin-
gerland januari 2011

Raadsvergadering, 4 januari

Geen bijzonderheden. Korte vergadering met 
enkel b-voorstellen en één obligate vraag van de 
ChristenUnie betreffende het strooizout.

Commissievergadering SaZo, AEFZ en RIM, 19 
januari 2011

Ingekomen stukken
Bij de ingekomen stukken zat een brief van 
het ministerie met daarin een passage over de; 
‘Verordening sollicitatie, gedrag en kleding binnen 
de WWB’. Wij moeten van de minister streng 
optreden. Zijn wij klaar voor het onderzoek dat 
aangekondigd is begin 2011. Wat is het commentaar 
van het college op deze passage in de verzamelbrief. 
Enkele vragen die leefde bij raadslid Sjoukje 
Akkerman van de PvdA. Haar verzoek de brief 
op de agenda te plaatsen hebben wij, net als de 
meerderheid van de raad, ondersteunt. Het verzoek 
zal worden voorgelegd aan de agendacommissie.

Welstandsnota Centrale As
De raad moet een beslissing nemen over de 
welstandsnota betreffende de centrale as. Dit 
wordt een tweebaansweg die moet gaan lopen van 
Dokkum naar Nijega en de huidige eenbaanswegen 
gaat vervangen. De SP ziet de noodzaak van deze 
weg niet in. Met name als gekeken wordt welke 
kosten (financieel, ecologisch en ruimtelijk) het met 
zich meebrengt. De welstandsnota betrof vooral 
de ruimtelijke inpassing. Volgens de SP is de weg 
alleen in te passen als er een tunnel wordt gegraven 
van Dokkum naar Nijega. De meerderheid van 
de commissie is voor. Wij zullen in de raad een 
stemverklaring afleggen waarom wij tegen zijn.

Stand van zaken Mens en Geld
In de tussentijdse evaluatie van ons minimabeleid 
vielen wij vooral over de mogelijke verplichting 
om gegevens door te geven aan de gemeente in ruil 
voor hulp van de voedselbank. De voedselbank en 
de gemeente sluiten mogelijk een convenant waarin 
deze eis wordt opgenomen. Volgens de wethouder 
komt deze eis bij de voedselbank weg. Wij vinden 
niet dat, hoe graag je de mensen ook wilt helpen, dit 
dwingend kan worden opgelegd. Daarnaast heeft 
de SP de commissie er weer aan herinnerd dat de 
raad een motie van de SP heeft aangenomen dat 
wij in tijde van crisis niet gaan bezuinigen op ons 
minimabeleid. Binnenkort komt het college met 
haar bezuinigingsmaatregelen en dan kunnen wij 
kijken wat een motie van de raad waard is.

Op de foto : de eerste poster in Houtigehage wordt 
uitgereikt aan ons oudste lid Sjoukje Pultrum
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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.  

Campagneactiviteiten:
Maandag 14 februari Valentijnshartjes uitdelen 
van Knobelsdorfplein: aanvang 7.00
Maandag 21 februari Buurten en ZO kranten ver-
spreiden in de Folgeren: aanvang 18.00
Vrijdag  25 februari Buurten en ZO-kranten ver-
preiden in het Centrum van Drachten
Zaterdag 26 februari staan we in het centrum van 
Drachten, (onder het Carrillon)

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.
Na 2 maart komt er weer een programma waarbij 
1 keer in de 2 weken gebuurt wordt in een wijk of 
dorp .

Bestuursvergaderingen:
Data 2011: 28/2;4/4;9/5;6/6;4/7;5/9;3/10;3
1/10;28/11
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang 19.30 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 19.30 in het gemeentehuis ,zaal Y2.

Van het bestuur
Door Jan Drost organisatiesecretaris
Januari 2011

Het aantal leden was in december 348.
Het afdelingsbestuur heeft twee keer vergaderd 
De eerste keer samen met de fractie
De tweede keer weer alleen.
De onderwerpen van deze vergaderingen waren o.a. 
.
 De komende verkiezingscampagne voor de 
provinciale Staten. Voor de verkiezingscampagne 
hebben zich een viertal extra folderaars aangemeld.
Wij kunnen er altijd nog meer gebruiken.
Hoe meer  kranten er verspreidt worden, hoe 
meer mensen wij bereiken.  Het kost maar een 
uur om ca 100 kranten te bezorgen. Een half uur 
per dag bewegen schijnt zeer gezond te wezen dus 
meld u aan om in u directe omgeving de krant te 
verspreiden. U kunt zich altijd aanmelden bij mij of 
Jan Nieuwland.

NB
Onze vergaderingen zijn altijd openbaar .Iedereen is 
welkom! Een keer in de maand in het gemeentehuis( 
zaal y2), zie agenda.

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.

Voor data zie agenda

Help mee en geef je op 
bij:

Campagneleider
Jan Nieuwland
0621845542


