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Raadsvergadering, 1 maart 2011
Belangrijkste punten waren het beeldkwaliteitplan 
de Singels en de reclameverordening. Bij beide 
punten konden wij meegaan met het voorstel van 
het college. Wij hadden dan ook geen behoefte aan 
het amendement van de ChristenUnie om naast het 
beeldkwaliteitplan ook nog het bestemmingsplan van 
de Singels aan te passen. Het plaatsen van steigers kan 
ook zonder de aanpassing van het bestemmingsplan 
en dit lijkt ons dan ook zonde van het geld en de 
menskracht. De motie van de ChristenUnie werd niet 
aangenomen door de raad. Het amendement waarmee 
sportverenigingen naar buiten gerichte reclame 
mogen maken kreeg wel een meerderheid, dankzij de 
volhardendheid van de voorzitter van de lokale soft- 
en honkbalvereniging. De SP was tegen en hoopt dat 
de openbare ruimte niet te erg verrommelt door het 
toestaan van dit soort reclame.  

Commissievergadering SaZo, 14 maart 2011
Maximering loonkostensubsidie ID-werknemers
Het college was voornemens om de subsidie voor 
ID-werknemers te verlagen (bevoegdheid van het 
college). ID-werknemers werken bijvoorbeeld op 
scholen of bij de SVS en zij doen heel nuttig werk. Dit 
is goed voor henzelf, maar ook voor de maatschappij. 
ID-ers ondersteunen bijvoorbeeld het onderwijzend 
personeel, waardoor deze zich kunnen richten op het 
lesgeven. Tot 2004 was hier een landelijke regeling 
voor en na afschaffing hiervan heeft de gemeente 
besloten de subsidie voort te zetten en te betalen uit 
de participatiebudget. Momenteel zijn er in onze 
gemeente nog een kleine 70 mensen met een ID-
baan. Dit zijn mensen waarvan de gemeente ook zegt 
dat zij geen kans maken op een reguliere baan. Door 
bezuinigingen staat het participatiebudget onder 
druk en wil de gemeente niet meer het volledige 
loon subsidiëren. De instellingen zouden nog maar 
maximaal 100 procent van het minimumloon 
vergoed krijgen en rest moeten zij zelf op gaan 
brengen (maximaal tot 130% van het minimumloon). 
Insprekers wezen het college op de waarde van de ID-
banen. Scholen moeten mensen gaan ontslaan omdat 
zij eenvoudigweg niet de middelen hebben om ze in 

dienst te houden als de subsidie verminderd wordt. 
Ook de SP maakte zich sterk voor het behoud van deze 
banen en vraagt het college het besluit niet te nemen, 
maar te behandelen bij bezuinigingsvoorstellen die 
in mei behandeld gaan worden. Dan kunnen we op 
dat moment gaan zoeken naar een manier om deze 
mensen te behouden, zonder dat de druk op het 
participatiebudget te groot wordt. Meer in de raad van 
april.
 
Commissievergadering AEFZ 15 maart 2011
Rapport Rekenkamercommissie: Inhuur derden
Op de agenda stond het rapport van de 
rekenkamercommissie over inhuur van derden door 
de gemeente. Door de in onze gemeente gehanteerde 
boekhouding kan slecht worden nagegaan, waar 
en hoeveel er op afzonderlijke projecten gebruik 
is gemaakt van derden. Een slechte zaak volgens 
de SP omdat zo niet duidelijk wordt hoe onze 
gemeente hiervan gebruik maakt. Vraag is ook of de 
rekenkamercommissie dit onderzoek wel had kunnen/
moeten doen nadat zij niet de benodigde informatie 
kreeg van het college. Belangrijk is wel dat wij als raad 
kaders stellen rondom de inhuur van derden binnen de 
gemeente. De gemeente gaat wel iets veranderen zodat 
vanaf 2012 wel inzichtelijk is hoeveel werk door inhuur 
van derden wordt gedaan en wat dat kost.

Van het bestuur
Door Jan Drost organisatiesecretaris

April 2011
Het aantal leden was op 30 april 349
Het afdeling bestuur en de gemeente raads fractie 
hebben zich een dag in het Karmelklooster 
teruggetrokken, om los van de waan van de dag zich te 
bezinnen op het reilen en zeilen van onze SP afdeling 
Smallingerland. De conclusie was dat de afdeling en 
fractie naar vermogen heeft gefunctioneerd maar 
dat het ons zorg baat dat er buiten de kring van het 
afdelingsbestuur en fractie het aantal actieve leden 
minder word. Om de continuïteit van de afdeling te 
waarborgen gaan wij de leden actief benaderen.
Wij hebben de leden hard nodig om actie te kunnen 
voeren tegen de plannen van het kabinet Rutte.
Bij Caparis hebben wij een enquête uitgezet over de 
toestand op de Sociale Werkplaats 
Wij hebben 56 formulieren terug gekregen, deze zijn 
doorgestuurd naar de Tweede Kamer fractie 
Die hiermee aan de slag gaat.
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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
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

Actie: Red de Beschaving!

• 28 mei: Houdt deze zaterdag vrij! Vanuit de regio 
Fryslan wordt deze actie georganiseerd. De actie is 
gericht tegen de bezuinigingen op de WWB,WMO 
en de sociale voorzieningen. De bedoeling is om 
zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen op een 
plaats in Fryslan. Mensen kunnen zich alvast opge-
ven op jvdhorst@sp.nl of bellen met 06-51510336.

Buurten in de Buurt. 
• 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: 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.

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

Red de beschaving!
Door Jos van der Horst

Het antwoord van VVD en  CDA op de crisis is het 
verminderen van de overheidsuitgaven.  Immers door 
het wegsnijden van overheidsuitgaven verbeteren de 
financiën van dezelfde overheid en kun je het tekort 
van de staatskas aanzuiveren. 

Het komt de burgers ten goede dat de overheid 
bepaalde overbodige zaken wegsnijdt zou je denken. 
Zo simpel moet je dat volgens mij niet zien. De 
problemen worden  maatschappelijk gezien alleen 
maar groter.

Rutte cs ontslaat 50.000 ambtenaren en het kort op 
de sociale uitkeringen. De slachtoffers van dit beleid 
hebben dus minder te besteden bij de bedrijven. Het 
kabinet investeert ook minder en dat is ook nadelig 
voor de bedrijven. Dus de afzetmarkt wordt kleiner, 
de productie wordt minder, dus worden er mensen 
ontslagen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft 
berekend dat de onzalige plannen van dit kabinet 
zullen leiden tot nog eens 60.000 extra werklozen bij 
de bedrijven. 
Het CPB berekent vervolgens dat de economische groei 
in de komende tientallen jaren ieder jaar 0,4% minder 
zal zijn dan wanneer het kabinet helemaal niets zou 
doen (alles bij het oude laten). Dit is een bedrag van 
2,5 miljard per jaar groeiverlies.

Het kabinet doet het voorkomen als of iedereen moet 
inleveren. Deze boodschap weet men ook heel goed 
voor het voetlicht te krijgen in de media. Doorvragen 
van de SP-fractie in de Eerste Kamer leidde tot de 
bekentenis dat de top 25% van de inkomensverdeling 
helemaal geen koopkracht inlevert, sterker nog die 
groep gaat er op vooruit! Dit alles gaat ten koste van de 
andere 75% en vooral de mensen met een uitkering en 
de 110.000 extra werklozen hebben het zwaar of zullen 
het nog zwaarder krijgen. 

Het maatschappelijke gevolg van de tweedeling 
zal groot zijn. De uitsluiting van complete 
bevolkingsgroepen is al een feit en er zullen er nog 
meer bijkomen. 
De beschaving zoals wij die kennen staat op de tocht. 
! Kom op 28 mei in actie ! Red de solidariteit! Red de 
beschaving !

Leestip: “Komt ’n vrouw bij de sociale dienst” door 
Tineke Nussbaum (met voorwoord van Marcel van 
Dam) ISBN 978-908548250-5

Kopij voor de volgende nieuwsbrief
inleveren voor 1 juni bij de redactie
podiumsmallingerland@sp.nl


