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in de gemeenten die behoren bij de afdeling Smal-
lingerland hard aankomen, de maatregelen die dit 
kabinet nog in petto heeft. De SP ers in Ooststelling-
werf geven het goede voorbeeld. Zij pikken het niet 
en gaan de straat op om mensen ervan te overtuigen 
dat de maatregelen bij de verkeerden terecht komen, 
zie daarvoor het bericht “Red het sociale gezicht 
van Ooststellingwerf “ op onze site. Wat mij betreft 
wordt 2012 een actiejaar en gaat de SP het politieke 
landschap opschudden zodat we een samenleving 
worden waarin menselijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit de boventoon voeren!

Nieuw in de Raad 
Door Ramon Vos

Michiel Schrier heeft aangegeven te willen stoppen 
met zijn raadlidmaatschap omdat hij binnen de SP 
andere werkzaamheden gaat uitvoeren. Aangezien ik 
als kandidaat nr 3 onder hem op de kieslijst sta, ben 
ik op 10 Januari 2012 door onze interim burgemees-
ter Polderman beëdigd tot raadslid Smallingerland. 
Het werk voor de gemeenteraad vind ik een hele eer. 
Het is waarschijnlijk veel werk maar het zal ook veel 
voldoening gaan geven. Ik hoop samen met onze 
hele afdeling mooie resultaten te gaan behalen voor 
Smallingerland.

Afgelopen 6 jaar zetelde ik al in de raadscommisie 
RIM (ruimtelijke ordening, infrastructuur en mi-
lieu), dus ik heb al wat ervaring opgedaan. 

De eerste raadvergadering die ik bijwoonde was 
meteen een bijzondere. De SP wilde samen met D66 
dat onze gemeente een onderzoek zou gaan uitvoe-
ren naar wantoestanden op het personele vlak bij 
het sportbedrijf (o.a. Zwembad Welle). Dat dit ook 
leeft bij het personeel was overduidelijk: de publieke 
tribune was overvol, er zaten zelfs mensen op de 
grond. Wij vinden dat wanneer een bedrijf jaarlijks 
een enorme subsidie krijgt van onze gemeenschap 
en voornamelijk een maatschappelijke taak moet 

Red 2012!
Door Jos van der Horst

De eerste week van januari tekent zich weer als van-
ouds door de nieuwjaarsbijeenkomsten en de toe-
spraken. Goedbedoelde peptalk vliegt de nietsver-
moedende burgers van de diverse gemeenten weer 
om de oren. Wat dat betreft verandert er nooit wat. 
Opmerkelijk is het positieve geluid dat er uit een 
aantal speeches klinkt. Bij sommige ga je haast den-
ken dat ze met een scheut champagne op geschreven 
zijn. Een voorbeeld van zo’n positieve rede is die 
van de waarnemend burgemeester van Smallinger-
land. Meneer Polderman die uit het goede VVD hout 
gesneden is, stelt in zijn praatje op 1 januari j.l. voor 
om het woord crisis niet meer in de mond te nemen 
en in het vervolg te spreken van vertrouwen. De on-
derkin zakt mij op de borst als ik zo iets hoor of lees. 

Polderman weet als geen ander dat 2012 wel eens 
een verschrikkelijk moeilijk jaar zou kunnen wor-
den.  Maar om te ontkennen dat er een crisis is, is 
ronduit misleidend. Dat is hetzelfde als het ontken-
nen van armoede, ook een geliefde stelling van VVD 
aanhangers.  Een positief verhaal hoort bij positieve 
feiten dus laat u niets wijs maken zou ik bijna willen 
zeggen want de feiten spreken voor zich. 
Meer mensen in de bijstand, gezinskorting op de 
bijstand, minder mensen in de AWBZ omdat ze van 
de ene dag op de andere gezond verklaard worden 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. De gemeenten 
moeten straks meer van het rijk gaan overnemen en 
dat gaat ook gepaard met de nodige bezuinigingen 
dat betekent een drukte van belang bij de diverse 
loketten.  In plaats van dat we in dit land kiezen 
voor solidariteit laten we toe dat er steeds meer ge-
appelleerd wordt aan de eigen verantwoordelijkheid 
van mensen. Dat die eigen verantwoordelijkheid 
gebonden is aan het kunnen van mensen ontgaat de 
gemiddelde liberaal en sociaaldemocraat. 
Daarom moeten de mensen die getroffen worden 
door de crisis en de daaraan gekoppelde bezuinigin-
gen zich verenigen en zich te weer stellen tegen het 
ieder voor zich beleid van dit kabinet. Het zal ook 
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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. 

Algemene Leden vergadering 
met als gast Algemeen secretaris Hans van 
Heijningen
op 13 februari 2012 in de Brede School de Drait 
Flevo 190 in Drachten. Houd deze avond vast vrij!

Ter voorbereiding op het con-
gres:
· Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 maart 
2012 in de Brede School de Drait
· Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 april 
2012 in de Brede School de Drait

Buurten in de Buurt. 
·  vrijdag 17 maart van 18.30 tot 20.00 in de wijk 
Noord Oost
· vrijdag 2 maart van 18.30 tot 20.00 in de wijk 
Noord Oost

Bestuursvergaderingen:
6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 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: 058-2551972 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.

Oproep:
Wij zoeken nog vrijwilligers om ons te versterken bij 
de komende campagne. Er wordt in de komende tijd 
veel gefolderd daarom zoeken wij:

Folderaars 
Opgeven: smallingerland@sp.nl of 06-51510336

uitvoeren (o.a. school zwemles voor kinderen, sport 
voor kinderen/ouderen/revalidatie etc) ook door 
onze gemeente gecontroleerd zou moeten worden. 
Echter op de raadsvergadering bleken dat met name 
de PvdA en CU ervan overtuigd waren dat wij als 
gemeente ons boekje te buiten gingen als wij ons 
inmengen in ‘zelfstandige bedrijven’. Het Zwem-
bad De Welle een zelfstandig bedrijf? Jazeker want 
omdat een aantal partijen hardnekkig geloof heeft 
dat markwerking alle problemen oplost hebben o.a. 
het CDA en de PvdA juist het sportbedrijf in 1998 
‘op afstand’ gezet. 9 jaar later was het welliswaar 
noodzakelijk dat onze gemeente brandjes moest 
blussen: er moest een schuld gesaneerd worden van 
0,5 miljoen en de jaarlijkse bijdrage werd verhoogd 
met 1,5 ton per jaar. 

En nu, wanneer er ogenschijnlijk problemen zijn, 
hebben wij als gemeente hierover niets meer te 
vertellen. 
De raadvergadering had dus een teleurstellend 
einde, waar wij hoopten dat de wethouder in ieder 
geval iets richting een onderzoek zou willen toe-
zeggen, bleef dit uit. De SP beraad zich nog op een 
vervolg. In ieder geval houden we contact met de 
mensen die het betreft.

Onze steunfractie vergaderingen op donderdag 
avond zijn openbaar, dus je kan altijd eens voor de 
proef meelopen om te kijken of dit iets voor je is. 
Lijkt het ambtelijke taaltje en het politieke gekon-
kel je niets? Mooi, dan kunnen we elkaar de hand 
schudden want dat vind ik ook helemaal niets, 
daarom zit ik bij de SP.

Zet in uw agenda
Algemene Ledenvergadering 
SP Afdeling Smallingerland

op maandag 13 februari 2012
 

Inloop 19.30 uur 
In de Brede School De Drait,

Flevo 190, Drachten


