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Eindelijk is het door de SP verfoeide kabinet 
Rutte gevallen. Over wie nu wie heeft laten 
struikelen doet voor mij niet zake. Feit is dat 
een eerlijk en sociaal Nederland een nieuwe 
kans krijgt. Onze partij is hét sociale alternatief voor 
Nederland . Het wordt dus zaak om samen ten strijde 
te trekken en de verkiezingen van 12 september te 
winnen!

De campagne voor deze verkiezingen kan wat mij 
betreft morgen al van start. Om te beginnen gaan 
we met zoveel mensen de ZO-kranten bezorgen. 
In de ZO- krant staat uiteraard veel over de 
aanstaande verkiezingen en de campagne 
maar ook veel over onze alternatieven. Heel 
belangrijk voor alle leden van onze partij is te 
weten wat onze alternatieven zijn. Deze zijn 

ook uitgebreid na te lezen in de Tribune en 
op de landelijke site.

In middels zijn er ook de eerste 
afspraken gemaakt voor een 
fantastische campagne aftrap voor 
alle Friese afdelingen op zaterdag 7 
juli. Waar dat is en hoe we dat gaan 
doen is nog een verrassing, maar het 

is wel verstandig deze datum alvast 
in je agenda te zetten. Vast staat wel 

dat als we er met ons allen de schouders onder 
zetten het ook daadwerkelijk gaat lukken. Wij zijn 

namelijk dankzij de leden de meest actieve partij 
van Nederland. Dat betekent dat we vanaf heden het 

straatbeeld in onze gemeente(n) gaan bepalen. Wil je 
ook meedoen om de SP te versterken en te verbreden 

neem dan contact op met het bestuur . 

Er moet een andere wind door Nederland gaan 
waaien. Ook jij kan bepalen uit welke richting deze 

wind komt. Wordt het Rutte of wordt het Roemer? 
Samen kunnen we er voor zorgen dat de juiste 
partij in het landsbestuur komt! Doe mee!

Jos van der Horst

HELP VERKIEZINGEN!

Wordt het Rutte of 
wordt het Roemer?

25 MEI THEMA-AVOND.  HOE LOSSEN WIJ DE CRISIS OP?   
HOE KOMT HET MET EUROPA?  MEER INFO IN DE AGENDA.



AGENDA
KERNGROEP / CAMPAGNE /
THEMA-AVOND
De avond is bedoeld voor iedereen die mee wil 
helpen met de SP. Momenteel staat de campagne 
centraal. Op deze avond komen de vragen “Hoe 
komt het met Europa” en “Hoe lossen we de crisis 
op?” aan bod. Daarnaast willen we praktisch aan 
de slag met de campagne. 

25 mei 2012, aanvang 19.30
Wijkcentrum De Skammel, De Trisken
Melkkelder 84
9205 DE Drachten

Opgave of meer informatie bij Michiel Schrier: 
smallingerland@sp.nl of (06)13992182

Alle hulp is welkom. Iemand meenemen is dan 
ook geen probleem.

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

26 mei, 11.00 -15.00
Centrum, 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.

11 juni 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 over de eerst 
volgende vergadering bij de  Jos van der Horst: 
(06)51510336 of  jvdhorst@tomaatnet.nl.

UIT DE RAAD VAN MEI
Op de agenda staat deze keer het ondernemersfonds. Vorig 
jaar heeft de raad al eens besloten dat de kas van H&I, 
de ondernemersvereniging die de zaken van de winkels in 
Drachten behartigt, gespekt moet worden. Doordat er steeds 
minder ondernemers lid willen zijn van H&I is er bijna geen 
geld om activiteiten te organiseren. Besloten is toen om een 
ondernemersfonds in het leven te roepen en dat te vullen met een 
door de gemeente te heffen reclamebelasting. Iedere ondernemer 
in het centrum van Drachten zou hieraan mee moeten doen door 
een gelijk bedrag te betalen. Tot zover niets aan de hand en geen 
onderwerp voor de SP in de raad zou je denken. 

Maar goed, ik schrijf dit stukje niet voor niets. Er zit namelijk 
iets volkomen onrechtvaardigs in. Dat heeft te maken met de 
draagkracht van vele kleine ondernemers. Als je als kleine 
zelfstandige van een winkeltje net kunt rondkomen in deze 
tijden van crisis dan is een jaarlijkse heffing van 480 euro een 
hele aanslag op je portemonnee. Let wel iedereen betaalt dit 
bedrag, van de kleine slotenmaker op de hoek van de Oudeweg 
tot aan de C&A en de Blokker. Als je er van uit gaat dat het 
merendeel van de kleine ondernemers in Nederland amper het 
bijstandsniveau ontstijgt, zou deze belastingmaatregel minstens 
een soort van evenredigheid aan de grootte van de zaak moeten 
hebben. 

Een tweede is dat er slechts 20% ondernemers lid is van H&I 
en dat de maatregel voor alle ondernemingen geldt. Er wordt 
een stichting in het leven geroepen waarbij H&I de mensen 
in het bestuur mag benoemen. De gemeente int de belasting 
en stort die in een fonds, vervolgens mag de stichting de 
subsidieaanvraag bij de gemeente indienen. Een keer per jaar 
mogen alle belastingplichtigen dan beslissen in welke activiteiten 
er geïnvesteerd wordt. Eigenlijk is dit een oproep om H&I dan 
maar op te heffen want 80% is geen lid en beslist toch over het 
geld. De ondernemers die ik gesproken heb willen geen eens lid 
zijn van een club die elk jaar dezelfde evenementen organiseert 
die de uitgangen van hun winkels blokkeren, zodat het eerder 
omzet verlagend dan verhogend werkt. 

Wij stellen dan ook voor om H&I op te heffen en van de stichting 
een vereniging te maken die zelf de gelden beheert en uitgeeft 
aan festiviteiten die ze gezamenlijk bedenken. Verder moet de 
raad natuurlijk wel de verordening veranderen zodat de gemeente 
de belasting gaat innen op basis van de verkoopvloeroppervlakte 
van een bedrijf. Dat is wel zo eerlijk. Maar zoals zo vaak staat 
de SP (bijna) alleen in deze opstelling. Toch is het wel eens 
aardig om ook een andere kant van de SP te laten zien. De SP 
is namelijk ook een partij voor de (kleine) ondernemer. Dat u het 
even weet!

Jos van der Horst
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