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De SP heeft er samen met de Christen Unie in de raad van 
Smallingerland voor gezorgd dat er protest aangetekend wordt 
tegen de onbegrijpelijke en onacceptabele bezuinigingen die 
er op stapel staan in de thuiszorg. Zoals de kabinetsplannen 
er nu voor liggen worden de gemeenten geconfronteerd met 
een bezuiniging van 75 % op het budget voor de thuiszorg. 
“Onacceptabel en onbegrijpelijk” zei Jos van der Horst, 
fractievoorzitter van de SP in de raad van Smallingerland in 
zijn betoog bij de gezamenlijk met de CU ingediende motie. 

Marja Krans van de Christen Unie haalde de woorden van de 
dichter Lucebert aan: “Alles wat van waarde is, is weerloos.” 
Volgens de SP fractie zou hiermee alles wel gezegd zijn 
ware het niet dat de socialisten zich niet zo snel neerleggen 
bij voldongen feiten en de actie niet schuwen. “Deze motie is 
een aankondiging van een grote betoging in het centrum van 
Drachten komende donderdag” aldus van der Horst. 

De motie die aandringt op herbezinning van de plannen door 
het kabinet werd aangenomen met 20 voor en 11 tegen. 
Pikant detail: de “regeringspartijen”VVD en PvdA stemden 
tegen.

Samen met AbvaKabo en enkele SP ers uit andere afdelingen 
was de SP afdeling Smallingerland met 30 mensen 
vertegenwoordigd in het centrum van Drachten. Van een 
echte betoging was geen sprake maar er werden flinke 
hoeveelheden Zorgkranten uitgedeeld aan het winkelend 
publiek. De oproep van bond en SP is duidelijk: Kom op 6 
april naar de grote protestmanifestatie in Den Haag. Red de 
Thuiszorg. 

De komende weken zullen tientallen vrijwilligers de 
zorgkranten in de wijken en dorpen in Smallingerland maar 
ook in de andere gemeenten van de afdeling verspreiden.

RED DE THUISZORG!
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6 APRIL LANDELIJKE ACTIEDAG 
THUISZORG DEN HAAG



AGENDA
KRAAM IN HET CENTRUM
Regelmatig staan wij met onze kraam in het 
centrum. Deze keer ligt het accent op de zorg en 
gaan we onze Zorgkranten uitdelen. Dit alles in 
aanloop naar de landelijke actiedag op 6 april.

Is vier uur je te lang? Kom dan van 11:00 tot 
13:00 of van 13:00 tot 15:00!

Datum: 30 maart
Tijdstip: 11:00 - 15:00 
Locatie: Carillon Centrum Drachten

Opgave of meer informatie bij Jos van der Horst: 
(06)51510336 of jvdhorst@sp.nl.

LANDELIJKE ACTIEDAG THUISZORG
Op zaterdag 6 april vindt er een landelijke 
actiebijeenkomst plaats in de strijd voor de 
thuiszorg. Kom ook naar Den Haag toe.
De thuiszorg dreigt te verdwijnen, er staan maar 
liefst 100.000 banen op het spel! Dit is volstrekt 
onaanvaardbaar want thuiszorg is noodzakelijk. 
Thuiszorgmedewerkers zijn de oren en ogen van 
de zorg. 

Opgave of meer informatie via 
smallingerland@sp.nl 

HEEL DE MENS - KERNGROEP
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. 

4 april 2013, aanvang 19.30
Gemeentehuis Smallingerland

Opgave of meer informatie bij de  Jan Drost: 
(058)2551972 of  j.drost2@chello.nl.

INITIATIEF SP: MAAK 
WIETTEELT LEGAAL!
In de raadsvergadering van 5 maart heeft de raad van 
Smallingerland een initiatiefvoorstel van SP en PvdA 
aangenomen dat er voor moet zorgen dat de teelt van wiet 
legaal wordt. Nu is het zo in Nederland geregeld dat je een 
jointje mag roken en wiet in je bezit mag hebben zonder 
dat het strafbaar is. Je kunt het ook gewoon kopen in een 
coffeeshop en iedereen boven de 18 mag dat. Het rare van 
ons gedoogbeleid is dat de leverantie aan deze coffeeshop 
illegaal is. Elke week lees je wel een paar keer in de krant 
dat er weer wietplantage opgerold is en dat de oogst 
vernietigd moet worden. De politie heeft hier een dagtaak 
aan. Zolang de coffeeshops vragen om een bepaalde 
(door de wet bepaalde) dagelijkse hoeveelheid, zal die ook 
geleverd worden. Dat de georganiseerde misdaad bij deze 
constructie het meeste voordeel heeft mag duidelijk zijn. 

Doordat het voorstel aangenomen is door de raad moet 
de burgemeester aan het werk. Hij moet het voorstel naar 
minister Opstelten sturen en samen met andere gemeenten 
zich sterk maken voor legalisering van de wietteelt. Hij moet 
ook in overleg treden met het Openbaar Ministerie treden 
om een experiment op het gebied van legale wietteelt 
mogelijk te maken. 

Er is door fractievoorzitter Jos van der Horst nadrukkelijk 
verklaard dat de Sociale werkvoorziening Caparis niet 
betrokken is bij deze initiatieven. In 2009 toen hetzelfde 
voorstel ook al werd gelanceerd werd door de toenmalige 
burgemeester deze suggestie wel gedaan.

De raadsvergadering van 5 maart is tijdens de behandeling 
van dit voorstel gefilmd door het programma Spuiten en 
Slikken van BNN. Hoogstwaarschijnlijk zal de gemaakte 
reportage op zondagavond 17 maart uitgezonden worden.

Uit de raad

UITNODIGING
HEEL DE MENS

Leuke interessante bijeenkomsten waarbij ons 
beginselprogramma wordt doorgenomen aan de hand van 
lokale onderwerpen. De plek voor iedereen die actief wil 
helpen binnnen de SP. Voor doeners, denkers en andere 
geïnteresseerden.

Wil wil je hierover meer informatie of je opgeven? Dit kan bij 
Jos van der Horst: (06)51510336 of jvdhorst@sp.nl.

Datum: 21 maart 2013
Tijdstip: 20:00 - 22:00 
Locatie: Gemeentehuis Smallingerland


