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Ewout Irrgang, economische 
deskundige van de Tweede 
Kamerfractie:

De SP biedt betere 
oplossingen voor de crisis 
dan rechts!

Bezuinigen? Is het nodig en welke rol speelt Europa. 
Wat zijn de oplossingen van de SP? Hieronder een 
impressie van een avond met 36 SP-leden en een 
kamerlid.

Wie gaat de crisis betalen? Welke crisis? 
De kredietcrisis, de zwaarste crisis sinds de jaren 
30 uit de vorige eeuw. Op 15 september 2008 ging 
de bank Lehman Brothers failliet als gevolg van 
het korte termijn denken binnen de financiële 
sector. Een voorbeeld zijn de slechte kredieten 
die werden verstrekt aan huiseigenaren. Alles 
kwam hierna in een stroomversnelling. Overheden 
moesten financiële instellingen redden van de 
ondergang. Ook rechtse partijen die normaal niet 
willen dat de overheid zich met de markt bemoeid 
gingen om. Wat nou, de overheid klein houden 
en niet bemoeien met het bedrijfsleven? Vóór de 
crisis waarschuwde de SP al voor deregulering en 
zelfregulering in de financiële sector. Voorbeelden 
hiervan zijn de bonuscultuur en macht van 
de aandeelhouders. Ondanks de zogenaamde 
zelfregulering verstrekten banken op grote schaal 
tophypotheken. Als antwoord op de crisis heeft 
de SP, in oktober 2009, een 30 punten plan 
bedacht. Het waren ideeën die al langer leefden 
binnen de partij. De SP had al meerder malen 
gewaarschuwd voor de problemen in de financiële 
sector. Andere partijen wilden hier niet aan. Zij 
riepen eerder nog dat onze plannen niet uitvoerbaar 
waren, maar naderhand namen ze veel over. Toen 
hadden ze het zelf ook al bedacht, maar wel een 
aantal jaren te laat. Veel punten zijn nu (deels) 
gerealiseerd. Bijvoorbeeld: een parlementaire 
enquête naar de crisis, nationalisatiewet (alhoewel 
dit anders wordt geframed; versterking van het 
noodinstrumentarium), wettelijke beperking van de 

tophypotheken. De AFM kan ingrijpen als er slechte 
financiële producten op de markt komen en een 
gedeeltelijk toezicht op hedgefunds. Wat is er (nog) 
niet binnengehaald: de Tobintaks (een belasting op 
valuta transacties), de macht van de aandeelhouders 
(kortzichtigheid van het kapitaal), het opsplitsen van 
banken (zakenbank en spaarbank) en de bonussen 
aanpakken (geen zelfregulering, zoals code banken). 
Eerst wordt je belachelijk gemaakt, maar als het 
kwaad geschied is krijgen we toch gelijk.

Wie gaat de crisis betalen? Het ineenstorten 
van de financiële sector heeft effect gehad op 
de overheidsbegroting. Ten eerste er is geld 
in de banken gestoken (30 miljard), dit is 
eenmalig. Daarnaast heeft de crisis zelf geleid 
tot stijgende overheidsuitgaven en sterk dalende 
overheidsinkomsten. Vraag is; hard moet er 
bezuinigd worden. Ook al doet de overheid niets, 
dan zal het tekort al dalen tot drie procent in 
2015. Daarnaast speelt de vergrijzing een rol. Een 
belangrijke rol bij de bezuinigingen speelt het 
CPB. Zij gaan echter uit van een aantal aannames 
waar de SP het niet mee eens is. Daarnaast 
vinden wij dat alle problemen niet binnen vijf jaar 
hoeven worden opgelost. Het kabinetsplan om 18 
miljard te bezuinigen is dan ook te fors en heeft 
ook een dempend effect op de economie. Beter 
is het om 10 miljard te bezuinigen. Daarnaast 
willen wij als SP ook investeren (5 miljard). In 
onze plannen zou er ongeveer 11 miljard aan 
bezuinigingen moeten komen en 4 miljard aan 
lastenverzwaring. Dit laatste kan onder andere 
door een inkomensafhankelijke zorgpremie en het 
afschaffen van de zorgtoeslag. Verder willen wij: de 
hypotheekrenteaftrek beperken voor huizen boven 
de 350.000 euro, een hogere belastingdruk voor 
vermogensinkomsten en de villabelasting verder 
verhogen. Bedrijven moeten ook meebetalen door 
onder andere: de winstbelasting te verhogen en 
een bankenbelasting in te voeren. De rekening van 
de crisis wordt dan werkelijk neergelegd waar die 
vandaan komt. Bij de huidige regering gaan midden- 
en lage inkomens er alleen maar op achteruit. De 
crisis ontstond door rechts beleid. De vraag is of 
rechts wel de oplossing kan geven? De SP denkt van 
niet.
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Agenda
Op deze pagina vindt u informatie over bijeen-
komsten van de SP afdeling Smallingerland. Tenzij 
anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op maanda-
gen vanaf 19.30 uur

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 aankij-
ken op basis van onze uitgangspunten ‘menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ en 
om ons in staat te stellen om een analyse te maken 
voor ons politiek handelen. Maar ook om onrecht-
vaardigheid en misstanden om te zetten in actie.

Buurten in de Buurt. 
·  18 april vanaf 18.30”Noordoost” verzamelen bij 
het busstation aan de Stationsweg 
·  28 april vanaf 18.30 in het Centrum van Drach-
ten: leden werven 
·  12 mei vanaf 18.30 in het Centrum van Drachten: 
leden werven 
·  26 mei vanaf 18.30 in het Centrum van Drachten: 
leden werven

Bestuursvergaderingen:
Data: 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. Wel even 
melden bij de secretaris: 0582551972 of e-mail: 
j.drost2@chello.nl 

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 Jos van der Horst

Op zaterdag 9 april is er een regioconferentie 
geweest in Assen. Er waren 8 afgevaardigden 
uit onze afdeling. Er werd kennisgemaakt met 
de nieuwe Statenfractie en kennis genomen van 
het verloop van de verkiezingscampagne en de 
onderhandelingen. Dat de SP bij dat laatste geen rol 
van betekenis speelt is inmiddels wel in het nieuws 
geweest.  De nieuwe statenleden zijn Jos van der 
Horst en Maria de Vries uit Leeuwarden. Jacob van 
der Hoek uit Bakkeveen werd herkozen. 

De komende tijd zullen er afhankelijk van het 
collegeprogramma speerpunten geformuleerd 
moeten worden. Te denken valt in de eerste plaats 
aan het armoedefonds. Op elke regioconferentie legt 
de Statenfractie verantwoordelijkheid af.
Tevens werd op deze dag een nieuwe 
regiovertegenwoordiger gekozen. Uw voorzitter 
was de enige kandidaat bij deze verkiezing. Door de 
afdeling Leeuwarden werd nog bezwaar gemaakt 
tegen deze kandidatuur. De zorg ging uit naar de 
hoeveelheid werk die op mijn schouders terecht zou 
komen.

De situatie die er nu aan het ontstaan is geen 
blijvende. Mijn bedoeling is om vanuit deze toestand 
te komen tot een werkbare situatie waarbij nog 
meer mensen betrokken moeten  worden. Dit is niet 
gemakkelijk gezien het feit dat de vrijwilligers niet 
voor het oprapen liggen. Ik start dan ook op zeer 
korte termijn een regionale kaderscholing. Hierbij 
de oproep aan leden van de afdeling Smallingerland 
om zich op te geven bij mij. 
Dat kan telefonisch (06-51510336)of via
jvdhorst@sp.nl 

De middag van deze regioconferentie was gewijd 
aan de scholingskrant “Wie betaalt de crisis?” In 
deze Podium staat een verslag van de avond die wij 
hier over dit onderwerp georganiseerd hebben met 
Ewout Irrgang.
Onderwerp op deze conferentie was ook: “De 
bezuinigingen en wat doen wij eraan?” Het water 
komt ons zolangzamerhand aan de lippen te staan 
als alle maatregelen van dit kabinet doorgang 
vinden. Ook op gemeentelijke gebied zullen we het 
een ander merken. Kortingen op de voorzieningen 
voor de minima liggen in het verschiet. Een 
werkgroepje vanuit het regio overleg is er al 
opgedoken. Wat wij zoeken zijn mensen die actie 
willen voeren tegen de slechte maatregelen op 
gemeentelijk en provinciaal niveau.

Ik reken op jullie steun! Bel mij 06-51510336.

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


