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Ik denk dat veel van onze leden zich kunnen vinden in 
de bovenstaande woorden van Karel Glastra van Loon. 
Door lid te worden van onze partij heb je een eerste 
stap gezet. Ik daag jullie uit om, vrijblijvend, langs te 
komen op een bijeenkomst van onze kerngroep. 

De kerngroep is het politieke platform en de kern 
van de afdeling. Deze groep is voor SP leden een 
laagdrempelige manier om de SP beter te leren kennen 
door middel van: scholing, discussie en debat over 
lokale/landelijke/internationale onderwerpen. 

Ook ondersteunt en prikkelt de kerngroep het 
bestuur. Dit kan door te helpen bij: het ontplooien van 
initiatieven, helpen bij acties en aandragen van nieuwe 
ideeën/problemen richting het bestuur.

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een betere 
samenleving. Hoe groot dat steentje is, verschilt 

van mens tot mens. Het mag echter nooit 
een molensteen worden. Wij denken dat de 
kerngroep een interessante -maar vooral ook 
leuke- manier kan zijn om niet mokkend aan de 
kant te blijven staan. 

Geef je op door een mailtje te sturen aan 
smallingerland@sp.nl of te bellen met 06 139 92 182.

Geen zin om alleen te komen? Neem iemand mee, 
introducés zijn van harte welkom

27 april 2012
Aanvang 19.30 
Brede school De Drait in Drachten

EEN BIJZONDERE PARTIJ

Als voorbereiding op het 18e congres van de SP 
heeft de afdeling Smalliingerland op 23 maart het 
congresstuk ‘1 voor allen’ besproken. Hiervoor was 
Vincent Mulder uitgenodigd. Hij is lid van het dagelijkse 
partijbestuur en hoofd van het scholingsteam. 

Samen met Vincent zijn wij wat dieper ingegaan 
op het stuk. Het is een bevestiging van wat wij al 
in “Heel de Mens” hadden afgesproken. Dit is het 
beginselprogramma van de SP, waarin onze ideologie 
op papier is gezet. Daarnaast wordt er ingezet op 
versterking van de afdelingen. 

Verder is er gediscussieerd over de verkiezingen in 
2014 en 2015. Wij staan er goed voor in de peilingen. 
Wij moeten als afdeling voorbereid zijn op een 
verkiezingsoverwinning. In meer gemeenten en ook 
landelijk gaat de SP dan meebesturen. Er moeten dan 
voldoende goede mensen beschikbaar zijn. 

Hier moeten wij nu al mee aan de slag: mensen 
benaderen, actief maken en scholen. Daarnaast is 
het goed dat toekomstige raadsleden nu al actief zijn 
binnen de partij, zodat we elkaar beter leren kennen. 
Alle partijen weten dan wat er van hen verwacht mag 
worden, zodat teleurstellingen en problemen worden 
voorkomen.

Jan Drost

VERSLAG ALV

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Jos van der Horst en Vincent Mulder presenteren het 
congresstuk. Foto: Nicky Mutter.



AGENDA
KERNGROEP
27 april 2012, aanvang 19.30
Brede school De Drait, Drachten

Opgave of meer informatie bij Michiel Schrier: 
smallingerland@sp.nl of (06)13992182
Introducés zijn van harte welkom!

SP AVOND EURO(PA) IN CRISIS
De afdeling SP Dongeradeel organiseert een 
openbare discussieavond over Europa. SP 
Europarlementariër Dennis de Jong zal deze avond 
inleiden. De regering geeft miljarden uit om de euro 
te redden, en hier bezuinigen we op pensioenen 
enz. We zijn toch niet gek? 

20 april 2012, aanvang 20.00 (inloop vanaf 19.30)
De IJsherberg, Harddraversdijk 1, Dokkum

BUURTEN IN DE BUURT
Wat leeft er onder de mensen. Regelmatig bellen 
wij aan bij mensen in de gemeente om naar hun 
mening te vragen.  Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl.

12 en 26 april, aanvang 19.00
De Trisken, Drachten

BESTUURSVERGADERINGEN
Een keer per maand komt het bestuur bijeen. 
Opgave of meer informatie bij de  Jan Drost: 
(058)2551972 of  j.drost2@chello.nl.

7 mei 2012, aanvang 19.30
Gemeentehuis Smallingerland

FRACTIEVERGADERINGEN
Elke donderdag voor een raads- of commissie 
vergadering komt de (steun)fractie bijeen om de 
actuele stand van zaken in de gemeente en de 
stukken voor raad en commissies te bespreken.  
Opgave of meer informatie bij de  Jos van der 
Horst: (06)51510336 of  jvdhorst@tomaatnet.nl.

19 april 2012, aanvang 20.00 uur 
Gemeentehuis Smallingerland

UIT DE RAAD
A-sociale werkvoorziening

Ook onze sociale werkplaats ontkomt niet aan de asociale 
bezuinigingen van dit kabinet. Door de wet werken naar 
vermogen verdwijnen er landelijk 70.000 arbeidsplaatsen 
in de sociale werkvoorziening. Ook biedt deze wet de 
mogelijkheid om mensen met een arbeidhandicap onder 
het minimumloon te laten werken. Uiteindelijk blijft alleen 
beschut werken over en zal tweederde van de sw-ers 
ander werk moeten vinden of erger. Afgelopen raad werd 
het herstructureringsplan van Caparis behandeld. 

Hierin staat beschreven op welke manier onze sociale 
werkplaats om zal gaan met de bezuinigingen. Wij denken 
dat het een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave zal 
worden om mensen uit de sociale werkvoorziening onder 
te brengen bij regulier werkgevers. Het voorbeeld van Wilko 
de Vreze, de directeur van Caparis, om mensen onder 
te brengen bij PostNL stelt ons allerminst gerust. Als er 
een bedrijf in Nederland is dat de wegen kent om op een 
goedkope manier aan mensen en van mensen af te komen 
dan is het dit bedrijf wel. 

Het plan van Caparis is nodig om aanspraak te kunnen 
maken op de pot geld van 400 miljoen die door de 
landelijke overheid beschikbaar wordt gesteld om de 
sociale werkvoorzieningen te ontmantelen. Zouden wij als 
raad tegen dit plan zijn dan krijgen we ook geen geld. Een 
duivels dilemma, want de SP is fel tegenstander van de 
bezuinigen en gevolgen die voorvloeien uit de wet werken 
naar vermogen. Aan de ander kant zietn wij ook in dat als 
de wet er komt wij niet zonder dit geld kunnen. Tijdens de 
stemming over het voorstel heeft de SP zich onthouden 
van stemming door de raadszaal uit te lopen. Heel 
ongebruikelijk, maar gevoelsmatig de enige oplossing.

Jos van der Horst

Eind 2010 stond de SP al bij de poort van Caparis om 
actie te voeren tegen de bezuinigingen in de WSW.
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