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Op maandagavond 6 januari sprak lijsttrekker Jos van 
der Horst de volgende woorden bij de presentatie van 
het verkiezingsprogramma van de SP Smallingerland. 

Partijgenoten en andere belangstellenden,
Ik ben er buitengewoon trots op dat we het nieuwe jaar in kunnen luiden 
met dit prachtige programma. Dat we daarbij uitgaan van menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit is voor ons, doorgewinterde 
socialisten, hartstikke logisch.

Zoals bekend staat ons land er economisch nog steeds niet best 
voor en dat gaan we in deze gemeente zeer zeker merken. De 
bezuinigingsopdrachten die ook in Smallingerland aan de orde zijn, 
worden allemaal uitgesteld tot na de verkiezingen. Het over de schutting 
kieperen van rijkstaken en provincietaken maken het werk als raadslid er 
ook al niet makkelijker op. Uit een rondgang langs alle politieke partijen 
blijkt dat het animo om raadslid te worden heel laag is.

Onze afdeling heeft daar gelukkig geen last van. Er is aan enthousiasme 
ook geen gebrek. Dat mag ook wel want er moet heel wat gebeuren 
in deze gemeente! Bovendien wijst onderzoek van André Krouwel 
van o.a. kieskompas uit dat SP-raadsleden hun achterban het best 
vertegenwoordigen.

De regenten van de PvdA en het CDA zijn in Smallingerland al 
decennialang aan de macht en niet bereid deze voetstoots op te geven. Al 
jaren wordt er door deze partijen vol ingezet op velerlei prestigeprojecten, 
met als onderliggende gedachte werk,werk,werk. Zolang de gemeentekas 
dit toestaat hoef je niet te bezuinigen op het sociale beleid. Door onze 
moties en acties hebben we de PvdA behoorlijk links kunnen houden in 
Smallingerland. 

De vraag is hoelang het minimabeleid nog in stand gehouden kan worden 
als de kortingen in het gemeentefonds een feit zijn. Deze kortingen zijn 
het gevolg van het over de schutting kieperen van de jeugdzorg, AWBZ 
etc. Ook is de druk op de bijstandsvoorzieningen ongemeen hoog, om 
over de druk op de mensen die ze noodgedwongen moeten ontvangen 
nog maar te zwijgen. 

De Socialistische Partij heeft hard aan de weg getimmerd de afgelopen 
jaren in de oppositie en is toe aan een volgende fase. Of we in het 
bestuur van deze gemeente moeten treden hangt van een aantal factoren 
af: Krijgen we genoeg stemmen en kunnen we voldoende van onze 
punten binnenhalen bij de onderhandelingen. Een ding staat als een paal 
boven water: Als het niet 100 % sociaal kan dan niet!

Dit programma heeft als titel: Het kan beter! En laten we wel zijn het kan 
zoveel beter met mensen en zorg, als het beschikbare geld goed besteed 
wordt. Het is naar onze mening niet zozeer dat bezuinigingen op mensen 
en zorg een logisch gevolg zijn rijkskortingen. Het is en blijft altijd een 
politieke keuze waar het geld aan besteed wordt en de SP investeert het 
liever in mensen dan in stenen en asfalt.

Vanochtend las ik dit programma nog eens goed door en mijn handen 
jeukten om dit samen met al die geweldige mensen die op onze kieslijst 
staan ten uitvoer te brengen  Op straat, in de raad en wat mij betreft ook 
in het gemeentebestuur.

VERKIEZINGEN!
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AGENDA
LEDENBIJEENKOMST 
JAARVERGADERING / EUROPESE 
VERKIEZINGEN
Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst 
presenteren fractie en bestuur hun 
jaarverslagen. Ook zal er een nieuw bestuur 
worden gekozen.

Tevens worden de ingediende wijzigingen 
op het Europese verkiezingsprogramma 
besproken.

Donderdag 23 januari 2014, 19.30 - 22.00
Jaarvergadering / Europa

Voor meer informatie bezoek onze website: 
smallingerland.sp.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Meehelpen met de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen? Bijvoorbeeld 
folderen of campagne voeren.
Geef je dan op bij André van Leeuwen:

06-47226520
leeuwtjes400@hotmail.com

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

BESTUURS-/
FRACTIEVERGADERINGEN
Geregeld komen het bestuur en/of de fractie 
bijeen in het gemeentehuis in Drachten.

Eventueel inbrengen van agendapunten kan 
bij ons secretariaat:

smallingerland@sp.nl

SUPERSTAAT NEE!
SAMENWERKEN JA
Tijdens de ledenvergadering kwamen ook de Europese 
verkiezingen aan bod. Er werd begonnen met een film, 
waarin Jan Marijnissen het ontstaan van de Europese 
Unie kort uitlegde. Ondanks dat er door de samenwerking 
een duurzame vrede is ontstaan, zijn er ook wel degelijk 
kritische kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop 
inhoud wordt gegeven aan het Europees bestuur. De 
belangrijkste visie achter het huidige Europa is het Neo-
liberale marktdenken, waarbij winst boven mensen wordt 
gesteld. Een leger aan lobbyisten vanuit grote bedrijven heeft 
daarbij een dikke vinger in de pap.  De  crisis die als gevolg 
kwam, wordt nu nog hard gevoeld in grote delen van Europa, 
maar ook dichter bij huis. De vraag is in hoeverre wij in 
Nederland zelf nog verantwoordelijk blijven voor onze eigen 
bevolking. Het motto van het verkiezingsprogramma is dan 
ook: Superstaat NEE!, samenwerken JA.

Ramon Vos introduceerde de lijst met kandidaten en 
behandelde de belangrijkste thema’s uit het programma. 
Ruim twintig leden deden mee aan de discussie. Interessant 
werd het toen Ramon Vos de stelling op tafel legde om 
in het programma op te nemen uit de Euro te stappen. 
Dendert de Europese trein op de huidige manier door, dan 
is de toekomst van de Euro sowieso onzeker. Misschien 
is nu het verlies  nemen dan niet eens zo’n slecht idee. 
Daarnaast doen andere landen in Europa, waar de Euro 
nooit is ingevoerd het beter dan landen binnen de Euro-
zone. Uiteindelijk was de meerderheid ervoor om niet te 
kiezen voor deze radicale stap. Wij moeten ons daarentegen 
voorbereiden voor het geval dat de euro opgeheven wordt 
en dat is in de ogen van de SP een kwestie van tijd. De 
aanwezigen waren in het algemeen zeer enthousiast 
over het programma. Een klein aantal wijzigingen zal 
doorgegeven worden aan de programmacommissie.

Het verkiezingsprogramma zal worden vastgesteld op 
het landelijke congres op 22 februari. Hiervoor mag onze 
afdeling zeven vertegenwoordigers afvaardigen. Tijdens 
de vergadering konden mensen zich hier voor opgeven. 
Mocht de programmacommissie niets met onze voorstellen 
doen, dan hebben we dan nog de mogelijkheid om middels 
amendementen onze wijzigingen voor te leggen aan het 
congres. Op 23 januari praat de afdeling over de nota van 
wijzigingen.

Door Michiel Schrier

100% SOCIAAL


