
HOE IS DE KOEK VERDEELD?

Op zaterdag 18 januari stonden de vrijwilligers van de SP  met hun kraam 
onder het Carillon in het Centrum van Drachten kruidkoek uit te delen 
aan het winkelend publiek. Hierbij vroegen zij aandacht voor de scheve 
verdeling van kapitaal in Nederland aan de hand van de vraag ‘Hoe is 
de koek verdeeld’? Terwijl het winkelend publiek een snee koek werd 
aangeboden werd hun de kapitaalverdeling aan de hand van het ‘koek-
diagram’, uitgelegd

In Nederland is de situatie zo dat 10% van de Nederlanders ongeveer 
60% van al het kapitaal bezit. De middengroep, welke 30% van de 
Nederlanders omvat, is in het bezit van 38% van het kapitaal. Dan blijft 
nog 60% van het Nederlands volk over met een aandeel van slechts 2% 
in de kapitaalverdeling.

Toch wil het huidige kabinet het overgrote deel van de bezuinigingen 
bij de 2% van de bevolking halen. De SP vindt dat deze verdeling onze 
maatschappij niet siert, maar door de huidige kabinetsmaatregelen wordt 
de scheve verdeling zonder blikken of blozen in stand gehouden en 
waarschijnlijk zelfs vergroot. 

SP-TEAM IN WEER EN WIND

Het regende pijpenstelen zaterdag 9 februari. Er waagden zich slechts 
een klein aantal mensen buiten om de hoognodige booschappen te 
doen. Het team van de SP in Smallingerland was ook buiten om de 100% 
sociaal boodschap te verkondigen. Onder de rode SP paraplu werd de 
verkiezingskrant aan de mens gebracht en aangetoond dat SP ers geen 
mooiweer-socialisten zijn.

SP STEEKT SW’ERS EEN HART ONDER DE RIEM

Op dinsdag 11 februari vindt er een demonstratie plaats in Den Haag voor 
het behoud van de sociale werkvoorziening. De manifestatie tegen de 
participatiewet wordt georganiseerd door Abvakabo FNV. De SP afdeling 
Smallingerland deelde snoephartjes uit om de mensen symbolisch een 
hart onder de riem te steken. Rond achten vertrok de bus, die werd 
uitgezwaaid door een aantal SP-ers en Flip Glas, de directeur van 
Caparis. SP lijsttrekker  Jos van der Horst: “ Ik hoop dat de demonstratie 
er voor kan zorgen dat de er een toekomst blijft voor de sociale 
werkvoorziening, zodat mensen die hier afhankelijk van zijn niet thuis 
komen te zitten en dat de bezuinigingen op de begeleiding niet doorgaan”.
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CAMPAGNE EN ACTIES

NIEUW ORGANISATIESECRETARIS
Andries Tuinstra uit 
Drachten is tijdens de 
jaarlijkse ledenbijeenkomst 
in januari door de leden  
gekozen tot de nieuwe 
organisatiesecretaris. 
Hij volgt daarmee Jan 
Drost uit Warga op die 
deze post sinds 2007 
bemande. Laatstgenoemde 
verhuist naar de afdeling 
Leeuwarden omdat het 

deel van Boarnsterhim waar Jan woont nu onder 
de gemeente Leeuwarden valt.

Jos van der Horst werd opnieuw voorzitter. 
Daarnaast zijn in het bestuur gekozen: Sjouke 
van der Heide, Jeroen van der Wolf en Michiel 
Schrier



AGENDA
CAMPAGNE GEMEENTERAAD
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen staat 
er een groot aantal activiteiten gepland. Eén en 
ander wordt geregeld door ons enthousiaste 
campagneteam onder leiding van André van 
Leeuwen en Paul van Dijk. 

Noteer in ieder geval de datum 15 maart vast in 
de agenda zodat we met zijn allen nog één er 
de schouders goed onder kunnen zetten.

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

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

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 

Hoewel de Breeduit voornamelijk als propagandablaadje voor het 
college dient,krijgen raadsleden eens in de zoveel tijd de kans een 
column te schrijven. Deze keer is Ramon Vos, de nummer 2 op de 
lijst van de SP voor de verkiezingen van 19 maart 2014 aan de beurt. 
Hieronder zijn bijdrage.

Het was een volle agenda deze raadsvergadering en dit groene kadertje 
in de breeduit is niet groot genoeg alle punten te kunnen behandelen.
Daarom informeer ik u graag over twee punten welke de SP aan het hart 
gingen.

De raad begon met een debat over de verplichte tegenprestatie uit de 
Wet Werk en Bijstand. Volgens regelgeving van 2012 mogen gemeenten 
wanneer iemand een uitkering ontvangt eisen dat deze werkzaamheden 
verricht ,ook wanneer deze werkzaamheden volledig los staan van 
re-integratie. De SP is hier principieel tegen omdat dit door verdringing 
juist werkeloosheid creëert en wij vinden dat mensen niet minder mogen 
verdienen dan het minimum loon. De SP vindt daarnaast dat we eerst 
onze gemeentelijke re-integratie goed moeten regelen. Gelukkig was een 
meerderheid van de raad het om verschillende redenen met het college 
voorstel eens: Het instrument tegenprestatie wordt op dit moment in onze 
gemeente vooralsnog niet toegepast.

De Meldij en de Lawei gaan fuseren en hierover maakt het personeel 
en de OR van De Meldij zich grote zorgen. Het onderwijsmodel welke 
jarenlang functioneerde wordt drastisch gewijzigd. In het kader van 
flexibilisering zal een groot deel van het personeel niet meer in loondienst 
zijn, maar zelfstandig ondernemer (ZZP) worden. De subsidie wordt dan 
via De Lawei over meer posten dan alleen cultuuronderwijs verdeeld en 
de SP is bang dat hierdoor het lesgeld hoger wordt en daardoor cursisten 
zullen gaan afhaken. Hierdoor zullen de ZZP-ers misschien niet rond 
kunnen komen. De SP diende, samen met D66, GL en FNP, een motie 
in om subsidiegeld in de nieuwe constructie in ieder geval te oormerken 
zodat het niet voor andere zaken dan cultuuronderwijs uitgegeven kan 
worden. De motie haalde het helaas niet.

breeduit
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