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Na bijgekomen te zijn van de 
verkiezingscampagne en de kater te boven 
gekomen van de verkiezingsuitslag, gaat het 
gewone politieke leven weer door. Wanneer 
je nog niet erg gewend bent aan raads- en 
commissievergaderingen is dit bijzonder 
interessant. Zo valt bijvoorbeeld op dat de volgorde 
waarin de politieke partijen aan het woord komen 
behoorlijk bepalend is voor de uitkomst van de 
discussie.

Daarnaast hebben de collegepartijen een 
dichtgetimmerd akkoord, wat ze sterk verdedigen. 
Het is dan ook lastig voor oppositiepartijen om 
daar doorheen te komen. Collegepartijen geven 
vaak pas aan welke mening ze hebben, wanneer 
de wethouder gesproken heeft.

In de raadsvergadering van 2 oktober jongstleden 
werd de Economische Visie van de gemeente 
Smallingerland behandeld. De SP heeft een 
amendement ingediend over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Wij wilden graag dat 

de raad zich uitsprak om bedrijven op te roepen 
hier iets aan te doen. Ook zou de gemeente 
Smallingerland, samen met het bedrijfsleven en 
de provincie, moeten kijken of ter ondersteuning 
hiervoor een kenniscentrum kan worden opgericht. 
Het amendement werd mede ondertekend door 
D66 en gesteund door Groen Links en de FNP.

De andere partijen reageerden minzaam, maar 
afwijzend. Het amendement werd ‘sympathiek’ 
genoemd en dan gaan de alarmbellen al rinkelen. 
Men wil zich blijkbaar niet vastleggen, of op een 
andere manier aangesproken worden, wanneer 
men beleid voert die niet strookt met de inhoud 
van dit amendement.

Mij lijkt dat als iets goed klinkt en voelt, het dat 
ook wel zo zal zijn. Geen reden dus om het af te 
wijzen. Jammer, maar helaas. We gaan op volle 
kracht verder met het socialer maken van onze 
gemeente, dus volgende keer beter!
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AGENDA
CURSUS POLITIEKE 
BASISVORMING
Binnenkort gaan wij weer beginnen met de 
cursus Politieke Basisvorming. Dit is een leuke 
informatieve cursus voor iedereen die wat meer 
van de politiek en de SP wil komen te weten.

Opgave of meer informatie via smallingerland@
sp.nl 

KERNGROEP
Binnenkort gaan we ook weer verder met 
de kerngroep. Per bijeenkomst zal een stuk 
ideologie van de partij worden besproken en 
betrekken we dit op lokale onderwerpen.

Opgave of meer informatie via smallingerland@
sp.nl 

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

3 december 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 Jos van der Horst: 
(06)51510336 of  
jvdhorst@sp.nl.

SP OOSTSTELLINGWERF GEFELICITEERD MET 
BEHALEN STATUS AFDELING
De SP in Ooststellingwerf is een echte 
afdeling geworden. In de vergadering van het 
partijbestuur van 4 oktober jongstleden is de SP 
Ooststellingwerf de 151ste afdeling geworden 
van de SP. sNa jaren de status van werkgroep en 
daarna afdeling in oprichting dan nu een echte 
afdeling SP in Ooststellingwerf. Dat is waar de 
werkgroep de laatste jaren naar toe werkte en dat 
is nu gelukt. Het ledental is ook de laatste jaren 
toegenomen tot bijna 80 leden. Op de bijeenkomst 
van de kerngroep op 10 oktober in de Miente in 
Oosterwolde werd dit gevierd.

Namens de afdeling Smallingerland, die ons jaren 
heeft ondersteund, werden we gefeliciteerd door 
afdelingssecretaris Jan Drost. Hij overhandigde die 
felicitaties samen met een bloemetje aan voorzitter 
Rob Burger.

Namens de het partijbestuur kwam Vincent 
Mulder ons feliciteren. Vincent Mulder is lid van 
het partijbestuur en verantwoordelijk voor de 
opleidingen van de SP.

Samen met Vincent Mulder hebben we 
teruggekeken op de afgelopen campagne. De 
inzet van de SP-leden werd door hem groot 

genoemd. De uitslag was, met aanvankelijk grote 
verwachtingen, toch wat teleurstellend. Binnen alle 
geledingen van de SP wordt al weer uitgekeken 
naar de volgende verkiezing, die van de 
gemeenteraden in 2014. De voorbereidingen zijn al 
op gang. Dat is een verkiezing waar de afdeling SP 
van Ooststellingwerf ook aan mee kan doen. 

Bron: ooststellingwerf.sp.nl


