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In het liberale denken zijn veel overheidsbedrijven met 
een belangrijke maatschappelijke functie op afstand gezet. 
De bedrijven of instellingen moesten bestuurd worden als 
zijnde commerciële instellingen met winstoogmerk. Gelukkig 
weten onze bestuurders dat dit niet altijd kan, dus er komt 
na het op afstand zetten van een bedrijf altijd een bestuurlijk 
spinnenweb met uitzonderingssituaties, subsidies en niet te 
begrijpen prestatieafspraken.
 

Zo ook bij ons sportbedrijf, een half jaar geleden had deze al 
de aandacht van onze gemeenteraad omdat haar optreden 
jegens haar eigen werknemers onbehoorlijk was. De  
gemeenteraad wilde ingrijpen, maar doordat het sportbedrijf 
‘op afstand’ is gezet hadden we daar geen middelen voor. 
De SP heeft toen samen met de D66 een motie gemaakt 
zodat we in de toekomst bij gesubsidieerde bedrijven wel 
iets te vertellen hebben over (goed) werkgeverschap. Via een 
diplomatieke omweg is deze motie aangenomen.
 
Nu speelt er weer wat bij het sportbedrijf. Impala liet 
haar triatlon leden bij het sportbedrijf zwemmen. Eerst 
onder  de paraplu van een zwemvereniging en nu bij een 
andere vereniging. En wat blijkt? Ze worden slachtoffer 
van bestuurlijke bureaucratie en halsstarrigheid van het 
management. Dezelfde zwemmers, die op dezelfde tijden net 
als altijd hun baantjes willen zwemmen betalen nu opeens 
niet meer per baan, maar per persoon. Een prijsstijging van 
ruim 300 procent. 

Ook de raad was hier niet blij mee, maar ook hier weer de 
machteloosheid. Het sportbedrijf staat op afstand, dus formeel 
heeft de raad niets te zeggen. Een motie zodat de gemeente 
in de bres kon springen voor onze triatlonners werd uiteindelijk 
niet eens ingediend. Aangezien deze niet op steun van de 
PvdA kon rekenen die helaas nog een sterk geloof heeft in 
marktwerking.
 
Wel deed onze wethouder een toezegging om nog eens 
samen met de partijen te gaan praten, er is dus nog hoop, 
maar niet veel, aangezien een eerder overleg op een 
patstelling uitkwam. Bij de contractonderhandeling over een 
half jaar met het sportbedrijf zal dit onderwerp wel behandeld 
gaan worden. Dus hopelijk wordt het dan alsnog opgelost.
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AGENDA
CURSUS POLITIEKE 
BASISVORMING
Dit is een leuke informatieve cursus voor 
iedereen die wat meer van de politiek en de SP 
wil komen te weten.

Data: 17 januari, 24 januari, 7 februari, 14 
februari, 28 februari en 7 maart 

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl 

KERNGROEP - HEEL DE MENS
Per bijeenkomst zal een stuk ideologie van de 
partij worden besproken en betrekken we dit op 
lokale onderwerpen.

Data: 21 maart, 28 maart, 4 april, 18 april, 25 
april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 4 juli 

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.

7 januari 2013, aanvang 19.30
Gemeentehuis Smallingerland

VEEL AANDACHT VOOR 
KINDERARMOEDE
Met de actie voor de deur van het provinciehuis van 
maandagmiddag is het de SP Statenfractie gelukt om veel 
aandacht te krijgen voor de vele duizenden kinderen die 
in armoede leven. De pers was in grote getale aanwezig 
en fractievoorzitter Jos van der Horst heeft volop de 
gelegenheid gehad om te vertellen over de aanleiding van 
de actie, die ook al in verschillende plaatsen in de provincie 
is gehouden en ook nog landelijk een vervolg krijgt.

Gedeputeerde mevrouw Schokker kwam kijken bij de 
actie en ook aan haar werd de flyer die over de actie 
werd gemaakt overhandigd. Mevrouw Schokker sprak 
van een actie “recht uit het hart”. De SP hoopt dat ook 
zij bij het huidige Kabinet aandacht zal vragen voor 
armoedebestrijding in Nederland.

Bron: fryslan.sp.nl

WESTSTELLINGWERF
Beste leden, laat ik mezelf even voorstellen. Mijn naam 
is Jeroen van der Wolf en ik ben woonachtig in Wolvega. 
Sinds zes jaar ben ik lid van de SP en nu ruim een jaar echt 
actief. Ik ben zoals ze het noemen een import-Fries omdat 
ik geboren en getogen ben in het westen. Het was dus voor 
ons wel even wennen hier in het noorden. Maar we waren al 
snel ingeburgerd en kwamen er achter dat er eigenlijk niet zo 
veel verschil zit tussen het westen en Friesland. Op de taal 
na natuurlijk.

In tegenstelling tot Ooststellingwerf hebben wij hier nog geen 
eigen afdeling van de SP. We zijn daarom ingedeeld onder 
Smallingerland.

Momenteel zijn we bezig om een eigen werkgroep te 
starten. Want ook in Weststellingwerf zijn  sociale en 
maatschappelijke problemen genoeg. Uiteraard zijn er 
wel veel mensen die folders willen rondbrengen rond 
verkiezingen, maar het is moeilijker mensen te vinden die 
regelmatig actief willen zijn.

Het is daarom van belang te vertellen dat als we allemaal 
wat doen, het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Hoe 
meer mensen er mee doen, hoe meer je opvalt en hoe meer 
je kunt bereiken. We organiseren nu op regelmatige basis 
de cursus politieke basisvorming. We doen ons best om 
hiervoor zo veel mensen als mogelijk te interesseren. Dit zijn 
de eerste stappen naar een echte werkgroep en wie weet 
nog meer.

Al met al leuk en serieus werk om samen te werken aan 
een betere samenleving. Er is veel werk te doen maar als er 
velen meewerken  boeken we zeker resultaat. 

Door: Jeroen van der Wolf


