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Op zaterdag 8 juni was er wederom een grote demonstratie voor 
behoud van de thuiszorg.  De demonstratie, georganiseerd door 
de ABVAKABO FNV met ondersteuning van diverse organisaties 
waaronder de SP, was dit keer in het Oosterpark in Amsterdam. 
Natuurlijk was weer een delegatie van de SP-afdeling Smallingerland 
van de partij en tot onze grote vreugde waren ook veel andere 
Friese SP-leden aanwezig. Het was een prachtig zonnige dag en de 
sfeer was goed, wat eigenlijk vreemd is, want de mensen  zouden 
woedend moeten zijn: Het kabinet Rutte-Asscher bezuinigt miljarden 
op de thuiszorg, dagbesteding en pgb’s. Hierdoor schrapt dit rechtse 
kabinet 50.000 professionele banen in de zorg en wil dat werk laten 
doen door (nu al overbelaste) mantelzorgers en vrijwilligers. Hoeveel 
kwetsbare mensen die zorg moeten ontvangen gaan de dupe worden 
van dit doorgeslagen bezuinigingsdrift? 200.000?

Namens de SP hielden Renske Leijten en Emile Roemer tijdens de 
manifestatie een warm pleidooi voor behoud van de zorg. “Met minder 
thuiszorg zullen mensen eerder naar een verpleeghuis gaan. Dat is 
duurder en minder prettig voor mensen die graag thuis willen blijven 
wonen” aldus Renske Leijten, ‘Door deze bezuiniging wordt juist het 
tegenovergestelde effect bereikt’.

Inmiddels is het debat over het Zorgakkoord, waarin deze 
bezuinigingen zijn opgenomen, in de Tweede Kamer reeds gevoerd. 
De SP heeft samen met GroenLinks, CDA, PVV en 50+, diverse 
voorstellen gedaan, maar dit kabinet is helaas tot nu toe vastbesloten 
in haar zinloze bezuinigingsdrift.

ZORGDEMONSTRATIE AMSTERDAM

KANDIDATEN GEZOCHT 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014
Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Zoals het 
zich nu laat aanzien doet de afdeling Smallingerland weer mee met 
deze verkiezingen.

Onze huidige raadsleden  Jos vd Horst en Ramon Vos hebben 
aangegeven door te zullen gaan. Er zijn echter meer mensen nodig 
om tot een goede kandidatenlijst te komen. Daarom roep ik bij deze 
alle leden woonachtig in de gemeente Smallingerland op, zich aan te 
melden om als kandidaat in aanmerking te komen voor deze lijst.   

De SP heeft voor mensen die zich kandidaat stellen, en aan de 
criteria voldoen een hoge plaats in te nemen op de lijst, een speciale 
cursus waarop zij voorbereid worden voor het raadslidmaatschap. Je 
kunt ook altijd informatie inwinnen bij een van onze raadsleden

Aan de hand van de aanmeldingen en gesprekken met de kandidaten 
wordt er een conceptkandidaten lijst samengesteld welke voorgelegd 
wordt aan de leden op 4 november 2013 

Je kunt je per e-mail voor 30 juni 2013 aanmelden bij Jan Drost, 
voorzitter kandidatencommissie (j.drost2@chello.nl)

Door Ramon Vos



AGENDA
PRESENTATIE AFDELINGSKRANT
Afdeling Smallingerland heeft een mooie krant 
gemaakt (zit ook bij deze Tribune bij gesloten) 
Deze gaan we presenteren in het centrum van 
Drachten. Ieder lid wordt van harte uitgenodigd 
om daarbij te zijn.

Datum: zaterdag 6 juli
Tijdstip: 14.00 tot 17.00
Locatie: Carillon, centrum Drachten

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

KERNGROEP - HEEL DE MENS
Voor belangstellende leden is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de 
kerngroep en de cursus Heel de Mens

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

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 Jan Drost, onze secretaris 
(058-2551972, j.drost2@chello.nl)
 

CAMPAGNE TEAM / FRACTIEBERAAD
Data: elke donderdag
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. 
Het campagneteam komt vanaf heden ook alle 
donderdagen bijeen op dezelfde locatie.

Opgave of meer informatie bij Jos van der 
Horst (06-51510336, jvdhorst@sp.nl) of Andre 
van Leeuwen (06-47226520,  leeuwtjes400@
hotmail.com).

Donderdagavond 23 mei liepen mensen die te werk gesteld worden 
bij WSW bedrijven en SP-ers geketend aan een loodzware bal door 
het centrum van Drachten op weg naar het gemeentehuis. Onder 
het zingen van een ‘chain song’ en uitdelen van flyers werden 
omstanders geïnformeerd over de huidige re-integratie praktijken 
waarbij uitkeringsgerechtigden gedwongen worden te werken onder het 
minimumloon zonder perspectief op een echte baan. 

De chain gang trok naar het gemeente huis om hun protest te laten 
horen aan de commisie- en raadsleden welke daar vergaderden in de 
commissie ‘Samenleving en Zorg’ over het de aanpassing van de WWB 
verordeningen (Wet Werk en Bijstand). In de galmende hal van het 
gemeentehuis werden tijdens het zingen van de chain song de flyers 
uitgedeeld.  

‘Door deze manier van re-integratie zal het aantal gehandicapten dat nu 
beschermd bij Caparis of  aan het werk is in de komende jaren drastisch 
verminderen.’ Aldus Jos van der Horst in deze commissievergadering. ‘Zij 
worden dan vervangen door mensen die via een traject van de gemeente 
met behoud van uitkering het werk gaan verrichten.’

‘Ook voor de langdurig werklozen is deze re-integratie geen pretje. Het 
werk is soms inhoudsloos en biedt geen kansen op de arbeidsmarkt: 
Termen als “slavenarbeid”, ”dwangarbeid” en “uitbuiting” vallen geregeld 
als je met hen praat. ‘Toch zullen wij niet snel protesteren’, vertelde een re-
integreerder ons ‘het is door de afdeling sociale zaken van de gemeente 
Smallingerland ons heel duidelijk gemaakt dat bij weigering van een 
traject een zware sanctie zal volgen’.

De chain gang had voldoende belangstelling: er werden ruim 200 flyers 
uitgedeeld met de tekst “Wanted eerlijk werk voor eerlijk loon”. Er waren 
veel positieve reacties. De SP vindt dat eerlijk werk ook eerlijk beloond 
moet worden.

CHAIN GANG PROTEST 
DOOR DRACHTEN
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Door Ramon Vos


