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Maandag 4 november is tijdens een ledenbijeenkomst het programma 
en de kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 
vastgesteld. “Het kan beter” is de titel van het verkiezingsprogramma 
dat een sociaal alternatief biedt voor de toekomst van de gemeente. 
Een zestal punten is hiernaast uitgelicht,omdat wij denken hier het 
verschil te kunnen maken.

Verder werd Jos van der Horst unaniem gekozen als lijsttrekker voor 
de komende campagne. Ook Ramon Vos en Michiel Schrier, beide 
ervaren raadsleden, staan hoog op de lijst. Belangrijkste nieuwkomers 
zijn Paul van Dijk en Marjan Wieldraaijer. 

Komende maanden zal de SP volop campagne gaan voeren op weg 
naar de verkiezingen, waarbij het motto zal zijn:  “Geen mens aan de 
kant in Smallingerland”.  Het campagneteam is druk bezig en nodigt 
iedereen van harte uit om zoveel mogelijk mee te helpen, om van 
deze verkeizingen een groot succes te maken. Hiervoor worden nog 
uitnodigingen gestuurd, maar onderstaande data om de BASTA-krant 
te verpreiden staan al vast:

Woensdag 13 november  14.00- 16.00 uur
Verzamelen bij de snackbar in winkelcentrum de Wyken.

Donderdag 14 november 19.00-21.00 uur
Verzamelen bij Snackbar ‘t Hoekje aan de handwerkerzijde.

Woensdag 20 november  14.00- 16.00 uur
Verzamelen op het plein bij het wijkgebouw de Trisken.

Donderdag  21 november 19.00-21.00 uur
Verzamelen bij de Friesepoort  kruising splitting met de Leidijk.

Opgave of meer informatie bij André van Leeuwen via: 
leeuwtjes400@hotmail.com of 06-47226520

JOS VAN DER HORST OPNIEUW LIJSTTREKKER

ONZE MENSEN
1. Jos van der Horst
2. Ramon Vos
3. Michiel Schrier
4. Paul van Dijk
5. Marjan Wieldraaijer
6. André van Leeuwen
7. Mirjam Postma van der Horn
8. Geert Pieter Hellinga
9. Andries Tuinstra
10. Hanneke Meijer

Door Michiel Schrier

De eerste zes kandidaten, van links naar rechts: Marjan Wieldraaijer, Paul van Dijk, Ramon Vos, Jos van der Horst, André van Leeuwen en Michiel Schrier

11. Eva Nien 
12. Hilbert de Vries
13. Willem Sikkema
14. Jeanne Bergman
15. Barend Houtman
16. Tjibbe Hazenberg
17. Marja van Rijn
18. Dylan van der Horst
19. Diny Hendriks
20. Geertje Baron-Nijboer

ONZE SPEERPUNTEN
•	 Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan met de 

daarbij behorende basisbehoeften.

•	 Investeren in mensen en niet in prestigeprojecten.

•	 Mensen werken niet onder het minimumloon. 

•	 Actief verzet van de gemeente tegen de landelijke 
bezuinigingen!

•	 De zorg is een recht, geen gunst!

•	 Een leefbaar en duurzaam smallingerland, ook voor de 
toekomst!



AGENDA
BASTA-KRANT
De nieuwe ZO-krant is uit en gaat voor deze ene keer 
de BASTA-krant heten. Deze krant zal helemaal in het 
teken staan van de acties tegen de bezuinigingen. Zie 
voorkant voor meer informatie.

DEMONSTRATIE FNV
Op 30 november trapt het FNV af met de campagne 
‘Meer Koop Kracht’ in de Utrechtse jaarbeurs. 
Kom ook! 

Wie mee wil kan zich opgeven op de site van de 
afdeling: www.smallingerland.sp.nl. Wij zorgen dan 
voor een plek in de FNV bussen.

 KERNGROEP / THEMA-AVONDEN
Voor belangstellende leden is er de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de kerngroep en thema-avonden. 
Deze vinden meestal plaats op donderdagavond in 
het gemeentehuis. Meer informatie via 
smallingerland@sp.nl

BESTUURS-/
FRACTIEVERGADERINGEN
Geregeld (meestal op donderdag) komt het bestuur 
samen met de fractie bijeen in het gemeentehuis in 
Drachten.

Eventueel inbrengen van agendapunten kan bij: 

Jan Drost
058-2551972, of 
j.drost2@chello.nl)

FALEND TOEZICHT CAPARIS
In de afgelopen gemeenteraad werd het onderzoek van het onderzoek 
van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) behandeld. 
Dit onderzoek richtte zich op belangenverstrengeling in verband met 
de inhuur van tijdelijke managers die werden ingehuurd bij een bedrijf 
(2mChange) dat banden had met de ex-directeur. Andere zaken die in dit 
rapport naar voren kwamen spelen ook een rol, maar zeggen meer iets 
over de eer –en de hebzucht van de voormalige bestuurder van Caparis 
en over de manier waarop de toezichthouder (raad van commissarissen, 
kortweg RvC) over zich heen heeft laten lopen. Zo was de Raad van 
Commissarissen (RvC) niet op de hoogte van het feit dat er bij Caparis 
twee tijdelijke managers rondliepen die meer dan 18.000 euro per maand 
verdienden en gaf men te gemakkelijk finale kwijting aan de vertrekkende 
directeur van Caparis. Wat de SP het meeste stoort aan dit laatste is dat 
deze man met dit alles weg kon komen, terwijl elke bijstandsgerechtigde 
tot op het bot gecontroleerd wordt en bij een geringe misstap kan rekenen 
op een boete en strafkorting op het inkomen.

De fractie van de SP vindt dat de raad van commissarissen ter 
verantwoording moet worden geroepen wegens hun labbekakkerige 
houding naar de voormalige bestuurder toe en de voormalige bestuurder 
vervolgd moet worden. Drie weken geleden maakte fractievoorzitter Jos 
van der Horst dit statement al in de Friese media. Een drietal moties, 
unaniem gesteund door de raad zorgen er voor dat de gemeente 
een aanklacht indient tegen de ex-directeur van Caparis om zo een 
strafrechtelijk onderzoek te krijgen. Daarnaast zal de gemeente er ook 
op aandringen dat er een civiel rechterlijke onderzoek komt en dat de 
toezichthouder voor zichzelf de juiste conclusies trekt.
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Door Jos van der Horst en Michiel Schrier

EEN DUIVELS DILEMMA
Tekorten die de gemeente heeft op de uitvoering van haar 
uitkeringsbeleid kunnen onder voorwaarden gedeeltelijk worden 
gecompenseerd door de landelijke overheid. Voorwaarde hiervoor is dat 
de tekorten niet zijn veroorzaakt door falend gemeentelijk beleid. Onze 
gemeente heeft een aanvraag hiervoor gedaan in de vorm van een 
meerjarige aanvullende uitkering (MAU). In principe is de SP daar niet op 
tegen, het geld gaat immers naar mensen die het hard nodig hebben. Om 
deze uitkering te krijgen wordt de gemeente echter verplicht een,  in onze 
ogen, extreme controlemaatregelen uit te voeren om dit geld te krijgen. 
Huisbezoeken, tandenborstels tellen en huisvuil controleren zijn maar 
enkele voorbeelden.

Natuurlijk is de SP ook tegen misbruik van uitkeringen, maar wij zien 
liever een opbouwender beleid op basis van vertrouwen, dan repressie en 
controle. De wethouder beloofd ons dat de soep niet zo heet zal worden 
gegeten en dat wij een menselijke beleid zullen voeren in de gemeente. 
Ondertussen staan de maatregelen wel zwart op wit op papier en van 
aanpassingen wil het college niets horen. Volgens de wethouder moeten 
uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden, maar hoe zit dat 
dan als de landelijke overheid dit ook eist van deze gemeente. Als het 
rijk gaat controleren of wij ons houden aan alle afspraken die gemaakt 
zijn om de MAU te ontvangen, dan zal er weinig terecht komen van alle 
mooie woorden van de wethouder. Gratis geld is prima, maar niet met de 
bijkomende kille voorwaarden van dit rechtse kabinet. Misschien moeten 
wij dan als gemeente zelf in de begroting tekorten zien op te vangen, 
want dan kunnen we meer garanties geven voor een menswaardig 
uitkeringsbeleid.


