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Uit de raad van 1 november
Afgelopen raadsvergadering stond de Startnotitie WMO 
beleidsplan 2012-2015 op het programma. Wij hebben 
vooral problemen met woorden als: “eigen kracht” en 
“zelfredzaamheid”. Begrippen die als een mantra door 
het hele stuk terugkomen. Wij vinden dat de WMO geen 
participatiewet is maar een zorgwet! Dit betekend volgens 
de SP dat je de familie van mensen met een hulpvraag 
niet over de bult moet jagen. Kinderen mogen niet een 
deel van hun jeugd verliezen omdat hun moeder toevallig 
ziek is. Men noemt dit zelfredzaamheid, maar het is 
gewoon een excuus om geen geld uit te hoeven geven.

Zoals we al zeiden het gaat om zorg. Door de 
marktwerking is het werk steeds meer betiteld als 
schoonmaakwerk met een bijpassend salaris. Thuiszorg is 
meer en hiervoor moet ook een fatsoenlijk salaris worden 
betaald.

Ook de uitbesteding van de indicatiestelling aan het 
SCIO en het CIZ zien wij graag verdwijnen. Hef ze op en 
neem het in eigen hand. Luister naar de huisartsen en 
verpleegkundigen. Dit is niet alleen goedkoper, maar zal 
ook betere zorg opleveren.

Om de woorden van Jos van der Horst te herhalen: 
“Deze kadernotitie zouden wij het liefst tot op de nietjes 
willen amenderen”. Iets dat wij zeker zullen doen als deze 
gemeente haar benadering van de WMO niet aanpast. De 
SP was de enige partij die tegen dit stuk heeft gestemd. 
De rest heeft (nog steeds) vertrouwen in de zalvende 
woorden van de wethouder.

Michiel Schrier

Van het bestuur
Door Jan Drost organisatiesecretaris

November 2011

Het leden aantal per 31-10-2011 = 338

De voorzitter en secretaris hebben een kaderscholing 
gehad in Brabant de bedoeling van deze scholing was dat 
wij de afdeling gaan versterken. 
Onze afdeling bestaat uit vijf verschillende gemeentes 
namelijk
Smallingerland , Ooststellingwerf, Weststellingwerf 
,Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim.
Tot nog toe zijn alleen de leden in Smallingerland 
telefonisch benadert, het is de bedoeling
Dat de leden in Weststellingwerf en Tytsjerksteradiel in 
de volgende belrondes worden benaderd.
De leden in Ooststellingwerf worden benaderd door de 
leden van de werkgroep Ooststellingwerf
Ik zelf zal de leden in Boarnsterhim gaan benaderden.
Duurt het te lang schroom niet contact met ons op te 
nemen.
De komende periode zal staan in het teken van de actie 1 
voor allen 
Met deze actie willen wij het verzet tegen het kabinet 
bundelen dus allemaal gezamenlijk (Zorg , Onderwijs, 
Cultuur , Werkvoorziening en verder alle organisaties die 
tegen dit kabinetbeleid zijn .
Op 12-11-2011 staan wij van 11.00 uur tot 12.00  weer in 
het centrum van Drachten met de werkhandschoenen.
 Wij hebben reeds 600 handschoenen  met een 
handtekening dus al een mooie slinger.
Deze slinger gaat mee naar de landelijke manifestatie op 
10-12-2011 in Den Bosch
Vóór deze datum is er op 23-11-2011( uitstapdagje 
Provincie, waaraan de SP niet mee doet geeft een 
besparing van 4.500,-- euro)  om 11.30 uur in 
Leeuwarden bij het Provinciehuis op de Tweebaksmarkt 
een demonstratie gepland
Wil je aan een of alle acties mee doen meld je dan even bij 
mij.

Jan Drost
Afdelingssecretaris
058-2551972
j.drost2@chello.nl

SP naar Tweede Kamer
Op 28 oktober ging een grote groep SP-ers uit 
Ooststellingwerf en Smallingerland op bezoek bij 
de Tweede Kamer in Den Haag. Met een grote 
SP-bus werden we opgehaald. Geen idee dat het 
bestond, zo’n grote luxe bus met tomaten er op. In 
alle vroegte ging het richting Den Haag. Onderweg 
legde een SP medewerker uit hoe de dag er uit zou 
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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 bijeenkom-
sten van de SP afdeling Smallingerland.
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf 19.30 uur

Actie: Red de Beschaving!

• 12 november: werkhandschoenenactie in het 
centrum van Drachten

• 23 november: Grote provinciale actie tegen de 
kabinetsplannen.

Buurten in de Buurt. 

• donderdag 10 november van 18.30 tot 20.00 in 
de wijk de Swetten met de ZO-krant.
• vrijdag 25 november van 18.30 tot 20.00 in de 
wijk Noord-Oost met de ZO-krant

Bestuursvergaderingen:
Data: 28/11 en voor 2012 zijn dat: 9/1, 6/2, 5/3, 
2/4, 6/5, 11/6, 2/7, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12
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.

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

gaan zien en voorzag iedereen van koffie. Ook de 
chauffeur deed een praatje en zo werd het best wel 
gezellig. 
In Den Haag wachtte een fractiemedewerker ons 
op en werden we rondgeleid op het Buitenhof, het 
Binnenhof, langs het torentje van de premier etc.
Daarna naar binnen. Na een strenge controle 
was de ontvangst in de Pieter Jelle Troelstrazaal. 
Er was koffie en er waren broodjes en twee 
fractiemedewerkers die ons het een en ander over de 
gebouwen vertelden. Een film liet zien wat het werk 
in de Tweede Kamer inhoudt. Nog geen vijf jaar oud 
was de film en al weer gedateerd. 

De rondleiding binnen leidde ondermeer door het 
voormalig Ministerie van Justitie. Daarin is de 
Handelingenkamer, waar de Handelingen sinds 
1814 bijgehouden worden op papier. Een mooie 
ruimte. 
De fractieruimtes van de SP konden we vanuit de 
wandelgangen zien. Natuurlijk kwam de befaamde 
roltrap ook in de rondleiding voor.
De oude Tweede Kamer, de Oude Zaal, was helaas 
bezet. Een kijkje daarin werd ons niet gegund, wat 
voor een aantal toch wel teleurstellend was. De 
nieuwe Tweede Kamer (alweer vanaf 1992) was 
wel te bezichtigen. Op vrijdag is het een rustige 
dag, geen plenaire zittingen. Dus kon iedereen 
rustig plaats nemen op de publiek tribune en zien 
en uitgelegd krijgen wat er allemaal gebeurd. De 
stoelen hebben de vorm van een tulp, het tapijt is 
groen als gras en het plafond heeft de blauwgrijze 
kleur van de Nederlandse lucht. Het vak K is voor 
het kabinet. 
Tot slot was er een ontmoeting met Harry van 
Bommel, lid van de Tweede Kamer fractie van de 
SP. Hij antwoordde op vragen uit de groep, die zeer 
divers waren.
En toen… weer in de bus naar het hoge noorden.


