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Op maandag 22 april werd op verzoek de SP fractie een spoeddebat 
gehouden, dit verzoek werd gesteund door de gehele oppositie. Het 
debat ging over de mogelijke misstanden onder het personeel in het 
gemeentehuis. Diverse klokkenluiders hadden al dan niet anoniem 
hun beklag gedaan bij Omrop Fryslan.

Toen er een aantal maanden geleden het BING(bureau integriteit 
Nederlandse gemeenten)in opdracht van de Rekenkamercommissie 
een onderzoek deed naar de integriteit van de gemeente 
Smallingerland vielen een aantal zaken op. Het ontbrak aan duidelijke 
integriteitregels op het gemeentehuis en de werknemers konden niet 
op een veilige manier hun klachten uiten.

Naar aanleiding van dit BING rapport werd ik door een groep (ex) 
ambtenaren gevraagd om eens in gesprek te gaan over een aantal 
zaken dat hen dwarszat. Daar ben ik toen behoorlijk van geschrokken. 
Met heel veel voorzichtigheid heb ik getracht bij de behandeling van 
het BING rapport aandacht te vragen voor de problemen die deze 
(ex) ambtenaren ondervinden of hebben ondervonden. 

Toen al heb ik mijn bezorgdheid uitgesproken over het gevoel van 
onveiligheid die deze ambtenaren hebben ondervonden bij het 
melden van misstanden. In de commissie, later in de Raad nog 
eens herhaald, heb ik de voorkeur uitgesproken voor een diepgaand 
onderzoek in de gemeentelijke organisatie om de onderste steen 
boven te krijgen. Het enige wat de raad toegezegd kreeg was een 
personeelstevredenheidsonderzoek en de integriteitmeter van BING.

In het spoeddebat heb ik gepleit voor een diepgaand onderzoek 
in opdracht van de Raad. Het college van B en W hield vast aan 
een onderzoek door het college. Door flink druk te zetten op de 
coalitiefracties is er nu een tussenvariant uitgekomen en is de 
burgemeester nu de enige opdrachtgever van het onderzoek. Het 
onderzoek zal uitgevoerd worden door het bureau Berenschot, 
dat eerd er al in 2007 en 2010 onderzoek deed naar de 
personeelstevredenheid. Ook oud-werknemers worden betrokken in 
het onderzoek. Voor onze fractie is dat een belangrijk gegeven, omdat 
de meeste klachten komen van mensen die er niet meer werken en 
aangeven eigenlijk weggepest te zijn. Op 1 juli moet het rapport klaar 
zijn en op 4 juli zal de Raad in een extra vergadering zijn mening 
over de uitkomst van het rapport kunnen geven en de finale conclusie 
trekken.
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Door Jos van der Horst

ACTIE EN FRACTIE
De actie van afgelopen periode over de ‘zorg’ en vooral de 
‘thuiszorg’ hebben we als leden van de afdeling Smallingerland 
goed gevoerd. Er is veel ruchtbaarheid aan gegeven aan de 
geplande bezuinigingen. Hierdoor zijn er maatschappelijke 
discussies ontstaan en zijn er daardoor inmiddels al redelijk grote 
delen van de bezuinigingen die op de zorg gepland waren al flink 
afgezwakt. Onze dank voor het meedoen met het folderen en/of 
andere activiteiten die hier mee te maken hadden. Inmiddels is de 
fractie al weer erg druk met de misstanden in het gemeentehuis 
onder de aandacht van de bevolking te brengen maar ook de 
gedwongen tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden en de 
belangenverstrengeling van de directeur van Caparis. Twee 
spoeddebatten zijn er door de fractie aangevraagd en er volgt 
nog een actie aangaande de gedwongen tewerkstelling van 
uitkeringsgerechtigden. Dit zijn zeker belangrijke zaken om ons als 
leden zichtbaar en actief in te zetten voor onze lokale partij.

Op donderdag 23 mei gaan wij een actie organiseren bij de 
commissievergadering Samenleving tegen de gedwongen 
tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden. We hopen dat u dan tijd 
heeft om steun te verlenen. 

Als laatste willen wij u nogmaals herinneren aan onze 
bijeenkomsten op donderdagen in het gemeentehuis. We zijn 
al met een leuk groepje en we zien die graag nog groter worden. 
De bijeenkomsten starten weer op donderdag 16 mei en we zien 
u graag daar ook eens langskomen en meedoen. We beginnen 
altijd om 19.30 en heten u welkom bij de achter ingang van het 
gemeentehuis.

André van Leeuwen , namens de kerngroep
leeuwtjes400@hotmail.com, 0647226520

Jos van der Horst
jvdhorst@sp.nl , 06-51510336



AGENDA
ACTIE UITKERINGSGERECHTIGDEN
Steun de uitkeringsgerechtigden in hun strijd 
voor eerlijk loon voor eerlijk werk!

Er vindt op16 mei vooroverleg plaats met alle 
betrokkenen voor, tijdens of na de Heel de 
Mens scholing.

Datum: 23 mei 
Tijdstip: 19.00 tot 20.00 
Locatie: Hoofdingang Gemeentehuis

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

KERNGROEP ACTIVITEITEN
Voor belangstellende leden is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de 
volgende cursussen:

HEEL DE MENS - KERNGROEP

Data: 16 mei, 30 mei,13 juni en 27 juni
Tijdstip: aanvang om 19:30
Locatie: Gemeentehuis Drachten

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
Data: 10/6; 1/7; 2/9; 30/9; 4/11 en 2/12
Tijdstip: aanvang om 19:30
Locatie: Gemeentehuis Drachten zaal Y2

Data: 10/6; 1/7; 2/9; 30/9; 4/11 en 2/12

Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang 19.30 
zaal Y2.

Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel even 
melden bij de secretaris: 0582551972 of e-mail: 
j.drost2@chello.nl 
 

FRACTIEBERAAD
Data: In principe iedere donderdag voor 
een raads- of fractievergadering
Tijdstip: aanvang om 20:00
Locatie: Gemeentehuis Drachten zaal Y2

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

1 MEI: TERREIN 
TERUGWINNEN OP HET 
KAPITAAL DOOR STRIJD
Op de traditionele 1 meiviering van de SP en PvdA mocht 
Jos van der Horst de socialisten in het Damshûs in Nij Beets 
welkom heten. Hieronder zijn betoog. 

Socialisten, 
Vanavond staan wij weer hier op deze historische grond de 
dag van de arbeid te vieren, maar, 

• Valt er iets te vieren met 624.000 werklozen in ons 
land? Valt er iets te vieren als er mensen gedwongen 
worden onder het minimum loon te werken? 

• Valt er iets te vieren als de rijkdom in ons land steeds 
oneerlijker verdeeld wordt? 

• Valt er iets te vieren als de strijdbaarheid van de 
werkers gebroken wordt door de hardvochtigheid 
waarmee het kapitaal met een ijzeren knuist het door 
socialistische strijd gewonnen terrein langzaam maar 
zeker terug pakt?

Toen in het begin van de vorige eeuw het algemeen 
kiesrecht, de 40 urige werkweek en de rechten van de 
arbeiders door socialistische strijders bevochten werden, 
stonden we nog ver af van een rechtvaardige samenleving. 
Maar gaandeweg kregen de socialisten beetje voor beetje 
zaken gedaan voor de arbeider, met voorop eerlijk loon 
voor eerlijk werk en medezeggenschap in de bedrijven.
Vanmiddag was ik bij de 34 medewerkers van Prins uit 
Dokkum. Deze moedige mensen voeren al maanden actie. 
En niet alleen om hun werkgelegenheid te behouden en 
een goed sociaal plan. Nee, deze strijd ligt veel dieper 
en is van essentieel belang voor waar wij als socialisten 
voor strijden. Het simpele gegeven dat de balanswaarde 
van het machinepark op kunstmatige wijze opgeschroefd 
wordt zodat er aannemelijk gemaakt kan worden dat het 
bedrijf geen winst maakt met als logisch gevolg dat de 
werknemers hun biezen moeten pakken, is een grote 
schande. Een ander gegeven is dat doordat men geen 
grote OR heeft maar een z.g. PVT, men niet naar de rechter 
kan stappen om het besluit van de directie aan te vechten. 
Dit voorbeeld geeft aan dat het kapitaal eigenlijk vrij spel 
heeft in Nederland, en de wereld, en dat moet bestreden 
worden met alles wat in ons vermogen ligt. Gelukkig waren 
veel mensen aanwezig om de actievoerders van Prins 
Dokkum te ondersteunen. 

Door die strijd aan te gaan valt er uiteindelijk toch wat te 
vieren want men kan alles afpakken van een socialist, 
de strijdbaarheid zal altijd blijven. Dus mensen, voorop in 
de strijd voor, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit. Want dat is wat ons bindt en dat is wat we 
moeten vieren vandaag!


