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FLASHMOB HEERENVEEN

Raadsvergadering, 5 april 2011
Tijdens deze vergadering heeft de SP twee moties inge-
diend. De ging over de door het college aangekondigde 
bezuinigingen op id/wiw-banen. U kunt ze misschien 
beter als Melkert-banen. Per 2012 zouden instellingen en 
scholen nog maar een gedeelte van het loon gesubsidieerd 
krijgen. Hierdoor vallen er mogelijk ontslagen, waardoor 
belangrijk werk voor de samenleving als geheel, maar 
ook voor de betreffende id/wiw-er verloren zou gaan. Wij 
riepen het college op eerst met de raad over deze bez-
uiniging te spreken tijdens de perspectiefnota. Het college 
was door de ontstane commotie over de maatregelen zelf 
ook tot deze beoordeling gekomen vertelde de wethouder. 
Ze vonden dan ook niet dat de motie overgenomen hoefde 
te worden, het woord overbodig werd zelfs gebruikt. Een 
beetje flauw. Wij hebben daarom besloten de motie aan te 
houden. 

Samen met Groenlinks hebben wij ook een ‘motie van 
bezorgdheid’ ingediend over Caparis. Een signaal van de 
raad dat wij de problemen serieus nemen. Het college 
en het grootste deel van de raad konden zich niet in dit 
signaal vinden. Bezwaren waren dat er eerst een onder-

zoek moet worden gedaan. Als we nu al onze bezorgdheid 
uitspreken lijkt het of de directie van Caparis bij al bij 
voorbaat schuldig is. Een ander argument betrof de bez-
uinigingen die op de sociale werkplaats afkomen, waar-
door er eerst toch geen beslissingen genomen worden. 
Allemaal dooddoeners die uit het oog verloren waar het 
om ging; de mensen die werken bij Caparis en waar wij 
als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Jammer! 

Raadsvergadering, 10 mei 2011
De belangrijkste punten waren een motie van het CDA 
over Caparis en van de PvdA over het bestuursakkoord. 
Te beginnen met de eerste. De rekenkamercommissie 
van de gemeente Smallingerland wil onderzoek doen 
naar Caparis. Er waren geluiden te horen dat Caparis 
en de aandeelhouders van Caparis (lees wethouders van 
de deelnemende gemeenten) dit onderzoek niet wilden. 
Onze wethouder had hier wel op aangedrongen, maar de 
wethouders van andere deelnemende gemeenten zagen 
dit anders. Vreemd, wij zijn als raad wel verantwoordelijk 
voor de mensen in de sociale werkvorziening, maar als 
wij onze verantwoordelijkheid nemen dan verschuilen de 
aandeelhouders zich achter regeltjes en procedures. Hoe 
serieus nemen zij de raad dan? De motie van het CDA 
werd door alle partijen meeondertekend en zal in alle ge-
meenten binnen de gemeenschappelijke regeling worden 
ingediend. De wethouder kon enkel zeggen dat hij zijn 
best gaat doen in de komende vergadering (dat hebben 
we ook al eerder gehoord) en hoopt dat de motie ook in de 
andere raden wordt aangenomen. 
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De PvdA diende een motie in over het aankomende bestu-
ursakkoord. Ook deze motie is meeondertekend door alle 
fracties. Hierbij roept de raad op om tijdens de algemene 
ledenvergadering van de VNG tegen het bestuurakkoord 
te stemmen. Het college wil zover nog niet gaan en wil 
eerst de materie grondiger bestuderen, alvorens een 
definitief standpunt in te nemen. Tijdens de commissiev-
ergadering later in mei is het bestuursakkoord uitgebreid 
besproken en gaf de wethouder aan dat er tegen het bes-
tuursakkoord zal worden gestemd. 

Michiel Schrier

BEZOEK AAN DE TWEEDE KAMER

Op 28 oktober gaat de SP bus vanuit de afdeling Small-
ingerland naar Den Haag om een bezoek te brengen aan 
de Tweede Kamer .

Het programma is voorlopig als volgt:

• Tussen 9.00 en 10.00 uur vertrek  uit 
Drachten*

• Om 12.00 uur aankomst en een lunch
• Film over de Tweede Kamer
• Rondleiding door het gebouw
• Gesprek met enkele kamerleden
• De terugreis wordt om 15.00 uur gemaakt

Voor deze reis mag elk SP lid een gast meenemen.
Er kunnen uiteraard niet meer mensen mee dan in de bus 
kunnen dus vol is vol.

Leden die meewillen kunnen zich bij Jan Drost  opgeven 
liefst via e-mail, met vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer.

Jan Drost (j.drost2@chello.nl)

* Indien nodig kan er nog een extra opstap plaats worden geregeld.

BUURTEN IN DE BUURT
Vrijdagavond 23 juni 2011 gaan we weer Buurten 
in de de Buurt met de folder een sociale weg uit 
de crisis? Dit keer gaan  we  de wijk de Drait in 
Drachten. 

• Om 18.30 verzamelen bij Ramon Vos, 
De Leppa 121 in Drachten 

• Om 20.30 houden we het voor gezien 
en verzamelen we weer bij Ramon Vos

Hoe meer mensen er komen hoe meer mensen wij 
kunnen bereiken, dus kom zo veel mogelijk
 

Jan Drost

AGENDA
Bestuursvergaderingen
Data: 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. Aanvang 20.00 uur in het 
gemeentehuis, zaal Y2.

Heel de mens
Dit jaar willen wij weer beginnen met een cursus 
‘Heel de mens’. 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

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


