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Door Jos van der Horst

In een aantal lokale media wordt de SP de laatste 
tijd beticht van opportunisme. Zelfs het woord 
volksverlakkerij wordt door sommige reaguurders 
gebezigd. Aanleiding is de stellingname van de 
fractie aangaande de personele problemen bij het 
sportbedrijf Smallingerland. 

In december kwamen (ex) personeelsleden van 
zwembad de Welle bij ons met een aantal klachten 
die gingen over intimidatie , een verziekte werksfeer 
en het wegpesten van oudere werknemers.  Wij 
vonden dat we iets aan deze klachten moesten doen. 
Het kan niet zo zijn dat een bedrijf dat ooit onder 

de vlag van de gemeente gevaren heeft zo slecht met 
haar medewerkers omgaat. Als er in een tijdsbestek 
van twee en een half jaar, op een bestand van 50 
mensen, een  personeelsverloop van 60 mensen is, 
dan kun je zeggen dat er wel wat aan de hand is in 
een bedrijf. 

Samen met D66 hebben we een aantal vragen 
gesteld aan wethouder Ketelaar waarin we 
aandrongen op een onderzoek. Dat onderzoek 
kwam er niet, want met name de PvdA, CDA, 
VVD en CU vonden dat dit niet een taak van de 
raad is.  De vraag van de SP is: wie is er dan wel 

Door Jos van der Horst

Ze hebben het dan eindelijk voor elkaar. De 
werkgroep Ooststellingwerf is vrijdag door het 
partijbestuur tot afdeling in oprichting (i.o.)
verklaard. Om dit voor elkaar te krijgen moest de 
groep aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van 
die voorwaarden is een enthousiaste groep mensen 
die met daadkrachtige acties voor de mensen in 
hun gemeente opkomt. Daar slagen deze mensen 
op dit ogenblik goed in. Ze gaan van deur naar deur 
en vragen de mensen wat ze bijvoorbeeld vinden 
van het sociale beleid in de gemeente. Ook staan 
ze geregeld in het centrum van Oosterwolde en 
Appelscha. Hun actie heet: “Red het sociale gezicht 
van Ooststellingwerf”.  

De afdeling i.o. heeft nu zes maanden de tijd 
om zich te bewijzen een volwaardige afdeling te 
worden. Dat betekent dat er voortdurend acties 
plaats moeten vinden en dat er door gegaan wordt 
met buurten in de buurt. Maar ook dat er alvast 

bestuursleden gezocht worden en dat de leden 
bezocht worden. Daaraan aansluitend worden er 
veel scholingen gegeven in de afdeling i.o. en moet 
men de landelijke bijeenkomsten bijwonen.

Een mooi resultaat voor de mensen in 
Ooststellingwerf en nu op naar de status afdeling! 
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Voor de mensen (onvoorwaardelijk!)

Ooststellingwerf: Afdeling in oprichting!
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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
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verantwoordelijk voor deze mensen? Als de raad 
zonder op of om te kijken het jaarplan van het 
sportbedrijf goedkeurt dan hebben we het alleen 
maar over de centen (2,3 miljoen jaarlijkse subsidie) 
en niet over de mensen. 

Kortom het gaat financieel goed met het sportbedrijf. 
Dit  mag uiteraard nooit  ten koste gaan van de 
mensen die daar werken door de “duurdere” mensen 
weg te pesten met een mengeling van intimidatie 
en isolering. Daarom heeft de SP wederom samen 
met D66 een initiatiefvoorstel ingediend om alle 
gesubsidieerde bedrijven goed werkgeverschap op 
te leggen. Dit voorstel werd niet gesteund door een 
meerderheid, wel werd er een motie van de PvdA 
aangenomen om het college het een en ander in 
de jaarverslagen vast te laten leggen. Daar heeft 
de SP-fractie weinig vertrouwen in. We gaan nu 
met een aantal partijen om de tafel om een beter 
initiatiefvoorstel te maken. Bovendien gaan we nog 
weer in gesprek met de (ex)werknemers van de Welle 
om te zien wat we nog meer voor elkaar kunnen 
betekenen.

Kortom, de SP zit onvoorwaardelijk voor de 
mensen in de raad. We heten niet voor niets 
volksvertegenwoordigers. Dat heeft niets met 
opportunisme te maken.

Agenda

Algemene Ledenvergadering

Bespreking van het congresstuk 
‘1 voor allen’.  Gastspreker SP-
duizendpoot Vincent Mulder. 

Vrijdag 23 maart 2012
Brede School de Drait

De nota van wijzigingen zal op vrijdag 27 april 2012 
worden besproken in de Brede School de Drait. Deze 
avond beginnen we ook met de ‘nieuwe’ kerngroep. 
In de Podium van april meer informatie hierover.

Buurten in de Buurt

Vrijdag 16 maart van 19.00 tot 20.30 in de wijk 
Noord Oost. Verzamelen bij De Kouwe aan de Vo-
gelweide.  Meer info en opgeven kan via: smallinger-
land@sp.nl

Bestuursvergaderingen

Komende vergaderingen 2 april en 6 mei.
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 ac-
tuele stand van zaken in de gemeente en de stukken 
voor raad en commissies te bespreken. Tot de verk-
iezingen is ook het campagneteam bij de vergaderin-
gen aanwezig. Aanvang 20.00 uur in het gemeente-
huis, zaal Y2.


