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Door Michiel Schrier en Ramon Vos

De ledenvergadering van maandag 11 juni kende 
een recordopkomst van 41 mensen. Er waren 
zoveel nieuwe leden op deze bijeenkomst dat 
een voorstelronde nodig bleek. Na de introductie 
door de voorzitter heeft Jos van der Horst het 
verkiezingsprogramma op hoofdlijnen behandeld. 
Er stond naar aanleiding hiervan een levendige 
discussie. 

De afdeling is positief over het 
verkiezingsprogramma op een aantal opmerkingen 
na. De tijd was wel te kort om het volledige 
programma helemaal door te nemen. De 
aanwezige leden werd de kans nog geboden om 
per mail nog opmerkingen na te sturen.

Kort een aantal opmerkingen. Onze afdeling vindt 
dat 65 toch echt 65 moet blijven. Ook zien wij 
liever dat de verhoging van de snelheidlimiet naar 
130 weer terug wordt gedraaid naar 120. Verder 
werden een aantal suggesties gegeven om de 
onderwijsparagraaf te verbeteren.

Michiel deelt mee dat de aftrap van de campagne 
in Friesland op7 juli in het Damshus in Nij Beets 

is. DIt wordt een leuke dag voor alle SP-ers in 
Friesland die er deze verkiezingen de schouders 
onder willen zetten. Gastvrouw op die dag zal 
Renske Leijten zijn, de eerste vrouw op de lijst van 
de SP.

Gezien de laatste peilingen is de kans nog 
nooit zo groot geweest op regeringsdeelname. 
Misschien wordt Emile Roemer zelfs wel premier! 
Dan kunnen we echt op weg naar een socialer 
Nederland. 

De actuele agenda zal verschijnen op onze 
website: smallingerland.sp.nl. Houdt deze dus 
goed in de gaten. De activiteiten zullen bestaan 
uit een mix van buurten in de buurt en een aantal 
zaterdagen met de kraam in het centrum van 
Drachten of in een wijk of dorp te gaan staan. De 
komende maanden zullen vooral in het teken van 
ledenwerving staan. De ledenwerfcampagne start 
op 19 juni!

De tweede vergadering over de nota van 
wijzigingen (gezamenlijk met alle Friese 
afdelingen) wordt in Lippenhuizen gehouden op 
19 juni. Het congres zal plaatsvinden op 30 juni in 
Breda.

NIEUW VERTROUWEN

7  JULI AFTRAP CAMPAGNE 
FRIESLAND IN NIJ BEETS
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AGENDA
ALV NOTA VAN WIJZIGINGEN 
VERKIEZINGSPROGRAMMA
Alle afdelingen in Friesland zullen samen een 
ledenvergadering organiseren om de nota van 
wijzigingen te bespreken. Leden van de afdeling 
Smallingerland zijn hier ook voor uitgenodigd.

19 juni 2012, aanvang 20.00
Dorpshuis De Mande
De Buorren 49
8408 HJ, Lippenhuizen

Opgave of meer informatie bij Michiel Schrier: 
smallingerland@sp.nl Er is plaats voor 10 mensen!

CAMPAGNE
De activiteiten zullen bestaan uit een mix van 
buurten in de buurt en een aantal zaterdagen met 
de kraam in het centrum van Drachten of in een 
wijk of dorp te gaan staan. 

Een aantal datums is al bekend, details volgen op 
onze website smallingerland.sp.nl

23 Juni - Kraam
28 Juni - Buurten in de buurt
7 Juli - AFTRAP CAMPAGNE FRIESLAND
12 Juli - Buurten in de buurt
20 Juli - Buurten in de buurt

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

2 juli 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.

GOED WERKGEVERSCHAP 
AFGEDWONGEN
Door Jos van der Horst

De raadvergadering van dinsdag 12 juni had een paar 
interessante onderwerpen. Bij de mededelingen werd 
bekend gemaakt dat Tjeerd van Bekkum(VVD) uit Marum 
de nieuwe burgemeester van Smallingerland wordt. 
Een unanieme voordracht door de raad lag aan deze 
benoeming ten grondslag.
Over goed werkgeverschap was door SP en D’66 een 
aantal maanden geleden een initiatiefvoorstel ingediend. 
Dit voorstel, ingegeven door de personeelsproblemen bij 
zwembad de Welle, onderdeel van het sportbedrijf, werd 
door de coalitiepartijen weggehoond. Vooral de PvdA had 
veel kritiek op ons voorstel. Laatstgenoemde partij diende 
daarop een motie in om het college te bewegen met een 
voorstel voor goed werkgeverschap te komen. Het schetste 
onze verbazing dat het voorstel wat het college gemaakt 
had precies dezelfde elementen bevatte als ons voorstel. 
Via de band scoren heet dat in biljarttermen. We kunnen 
dus spreken van een succes want door het initiatief van 
o.a. de SP krijgen de gesubsidieerde instellingen nu te 
maken met regels op het gebied van goed werkgeverschap 
die opgenomen moeten worden in de jaarverslagen.

Het WMO beleidsplan werd ook behandeld. Voor de SP is 
dit beleidsplan te onduidelijk om vast te stellen. De grenzen 
zijn teveel opgerekt in dit plan en wel op een dusdanige 
wijze dat er ook wegen en andere infrastructuur bijgehaald 
wordt. Wij vinden dat WMO geld besteed moet worden aan 
zorg. Op dit ogenblik zit er 3 miljoen in de reservepot van 
de WMO. We gaan er dwars voor liggen dat dit geld niet 
ergens anders dan aan zorg besteed wordt. Op dinsdag 
26 juni worden de financiële gevolgen van dit plan in de 
gemeenteraad besproken in de perspectiefnota. De SP 
bereidt nu alvast een aantal amendementen voor op deze 
nota.

Ten slotte nog even iets over de gemeentelijke 
herindelingen. De provincie is met het advies gekomen 
dat de gemeenten in het zuidoosten van Fryslan voorlopig 
gevrijwaard worden van fusies en dergelijke. Ook 
Smallingerland valt hieronder. Het college neemt geen 
genoegen met dit advies en wil het verzorgingsgebied 
uitbreiden met een gedeelte van Opsterland. Aangezien 
laatstgenoemde gemeente niet opgedeeld wil worden 
en de provincie dit overgenomen heeft blijft er voor 
Smallingerland niets anders over dan samen te gaan 
met Heerenveen. De provincie heeft al aangegeven hier 
niets voor te voelen en zal deze zet ook tegenhouden. 
Bovendien haal je met Heerenveen ook een hoop 
moeilijkheden in huis op het gebied van tekorten. 
De SP vindt dat schaalvergroting niet altijd leidt tot 
verbeteringen. Wij pleiten dan ook voor de huidige situatie. 
Wanneer de discussie weer oplaait, valt moeilijk te zeggen. 
Voorlopig hebben we een gemeenteomvang die uitstekend 
is berekend op het aantal inwoners en de afstand tot het 
gemeentehuis. Mocht het al komen tot herindeling dan 
vindt de SP dat de bevolking daar middels een referendum 
een uitspraak over zou moeten doen.


