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Verslag fractie SP Smallingerland februari 
2011

Raadsvergadering, 1 februari 2011
Weinig bijzonderheden, een korte vergadering met 
enkel b-voorstellen. Over de centrale as hebben 
wij nog een stemverklaring afgelegd. De SP vindt 
deze weg niet nuttig en noodzakelijk. Zeker gezien 
de aanslag op de natuur en het landschap. De weg 
is maar op één manier inpasbaar in het landschap. 
Dit is door een tunnel te graven van Nijega naar 
Dokkum.

Commissievergadering SaZo, 14 februari 
2011
WWB – Belemmering arbeidsinschakeling door 
gedrag en kleding.Bij de ingekomen stukken 
van de commissievergadering in januari 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 en regels maken. Door 
de PvdA is deze brief op de agenda gekomen. 
De eerste reactie van de wethouder was dat in 
onze afstemmingsverordening al een clausule is 
opgenomen, waarmee mensen gekort kunnen 
worden op hun uitkering, als mensen niet voldoende 
hun best aan het werk te komen. In de gemeente 
zijn hiervoor nog nooit sancties opgelegd. De SP had 
zich ook gestoord aan de toon van de brief.
De wethouder antwoord dat er geen behoefte is aan 
nadere regels, volgens hem is dit ook niet nodig.

Commissievergadering AEFZ 15 februari 
2011
Evaluatie Rekenkamercommissie 
Van de twee agendapunten op de vergadering was 
alleen dat over het onderzoek van de rekenkamer 
naar het eigen functioneren een beetje interessant. 
De SP kon zich vinden in de aanbevelingen. Wij 
hadden al eerder hadden gevraagd rapporten van 
de rekenkamer direct naar de raad te sturen. In het 
verleden gingen de rapporten eerst naar het college 
en kreeg de raad de inhoud en het commentaar te 
horen in de pers.

Het debat over de resultaten moet volgens de SP 
eerst in de raad gevoerd worden.
De rekenkamer is het daar mee eens.

Commissievergadering RIM 16 februari 2011
Beeldkwaliteitplan De Singels
Twee insprekers bij dit punt. De eerste vond dat de 
gemeente het plan niet mocht aanpassen om het 
mogelijk te maken voor huiseigenaren om kleine 
steigers in het water te bouwen. Voor hem was de 
gemeente hierdoor onbetrouwbaar. Eerst mocht het 
niet en nu weer wel.  Mocht de gemeente het wel 
toestaan, dan zouden er grote claims komen. De 
tweede spreker was juist blij met het voorliggende 
besluit. In het oorspronkelijke tuinplan van de 
architect stonden de steigers er ook al in, maar later 
verdwenen ze weer. De SP heeft geen moeite met 
de steigers. Ze zijn voor andere omwonenden bijna 
niet zichtbaar. Daarnaast juichen we het juist toe als 
kinderen lekker in en om het water kunnen spelen. 
‘Doen dus’ zeggen wij. De rest van de fracties heeft 
het stuk weer meegenomen naar de fractie. Wordt 
vervolgd in de raad.

Reclameverordening
Eén inspreker sprak namens een sportvereniging. 
Hij wil graag dat sportverenigingen ook naar 
buitengerichte reclame mogen maken. In zijn geval 
ging het om de achterkant van een scorebord. Vanaf 
de snelweg zouden mensen moeten zien dat de 
club gesponsord wordt door Yankee Doodle. Wij 
konden ons wel vinden in het voorstel zoals het er 
lag, waarin behoudend met reclame-uitingen om 
wordt omgegaan. Je moet het de soft- en honkbal 
wel nageven dat ze een goede voorzitter hebben, 
maar het voortbestaan van een club zou niet af 
moeten hangen van dit soort zaken. Daarnaast is het 
de vraag of je wilt dat langs alle sportvelden naar 
buiten gerichte reclameborden komen te staan. In 
de raad van maart spreken we er weer over.
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Agenda
Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland.  

Algemene ledenvergadering op 
maandag 28 maart!
Onderwerp zal zijn een stuk van de Tweede Kamer-
fractie over de antwoorden van de SP op de huidige 
financiele crisis. Getracht wordt om een van de 
schrijvers van het stuk naar deze vergadering te 
halen. Het stuk zal tevens besproken worden op 
de regioconferentie van 9 april. Elk lid krijgt een 
persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
Aanvang 19.30 

Buurten in de Buurt. 
21 maart vanaf 18.30 “De Swetten”verzamelen op 
Oudeweg 109 . 
11 april vanaf 18.30 “De Trisken”verzamelen bij 
de Skammel op de Melkkelder
18 april vanaf 18.30”Noordoost” verzamelen bij 
het busstation aan de Stationsweg
28 april vanaf 18.30 in het Centrum van Drachten
12 mei vanaf 18.30 in het Centrum van Drachten
26 mei vanaf 18.30 in het Centrum van Drachten

Bestuursvergaderingen:
Data:: 4/4; 9/5; 13/6; 4/7; 5/9; 3/10; 31/10; 28/11.
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het 
gemeentehuis in Drachten aanvang 19.30 zaal Y2. 
Deze vergaderingen zijn openbaar. Vrije inloop!

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 aanwezig. Aanvang 20.00 uur in het 
gemeentehuis, zaal Y2.

Van het bestuur
Door Jan Drost organisatiesecretaris
februari 2011

Het aantal leden was in begin februari 348.
Het afdelingsbestuur heeft deze maand niet 
vergaderd
In plaats van te vergaderen zijn wij campagne gaan 
voeren in het centrum van Drachten. 
In het totaal werd door onze afdeling ruim 25 000 
kranten verspreid. Waarvoor wij alle folderaars 
hartelijk bedanken. Wat betreft het campagne 
voeren in het centrum van Drachten kunnen wij 
in de toekomst wel  wat extra handen kunnen 
gebruiken.
Als de verkiezingen achter de rug zijn gaat het 
bestuur in de komende maanden  alle 348  leden 
bezoeken. Het doel hiervan is om nog meer leden 
actief bij de afdeling te betrekken.
Duurt het te lang voordat er een bestuurslid bij u 
op bezoek komt, neem dan zelf contact met ons 
op. Onze bestuursvergaderingen kunnen ook altijd 
bezocht worden.

De vergrijzing slaat toe, 
maar rood slaat terug!
Het is een feit, Nederland is aan het vergrijzen, de 
generatie baby-boomers raken in de meerderheid, 
Hier zal de SP ook wel niet aan ontkomen denk ik 
en op zich is dat ook niet erg, maar wat verjonging 
binnen de partij zou de gemoederen van ingedutte 
grijze mannen wel een positieve boost kunnen 
geven.
Ik zelf ben inmiddels 28 en zat afgelopen donderdag 
10 maart bij een bijeenkomst van het bestuur en 
steunfractie in Smallingerland toen Rood ter sprake 
kwam. Pas toen realiseerde ik mij dat ik de enige 
was zonder grijze haren, er waren echter nog drie 
waar ze moeilijk te vinden waren maar ze waren er, 
al dan niet geverfd.

Heeft u kinderen of kleinkinderen of ben jij 14 
jaar of ouder en jonger dan 28 jaar,, woon je in 
de gemeente: Smallingerland, Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf, Boarnsterhim of Tytsjerksteradiel 
en wil je je graag meer betrokken voelen bij actie’s 
van de SP, of er zelf aan mee doen? Neem dan 
contact met mij op, Hopelijk kunnen we een Rood 
groep oprichten zodat de grijze massa’s binnen de 
politiek lekker scherp blijven.

Henk Hoogeveen.
06-53792546.

In 2011 start er weer een cursus
Politieke Basisvorming
Deze cursus is voor iedereen die wat meer wil 
weten over de algemene politiek. Ook gaan we 
meer inhoudelijk in op waar de SP voor staat.
De cursus wordt gegeven door SP-raadslid 
Michiel Schrier .

Opgeven kan bij Jan Drost, 058-2551972 of
 j.drost2@chello.nl


