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Deze kanjers gaan de komende vier jaar uw verhaal inbrengen in de raad van Smallingerland  ! 

woensdag 30 maart zijn onze raads- en commissieleden van 
SP-Smallingerland beëdigd. Een mooi moment voor onze 
afdeling en een kers op de taart na de geweldige groei die 
we doormaakten in de verkiezingen! Wij feliciteren Janny 
Timmerman, Ronald Van Der Molen, Andre van Leeuwen 
en Jamal Al Sari met de mooie posities die zij gaan bekleden 
de komende 4 jaar! 

De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit mooie 
resultaat te bereiken, maar dit was slechts het begin! Want 

de burgermeester gaf in zijn betoog aan dat de raad een 
moeilijke tijd heeft gehad en dat de nieuwe raad eens serieus 
moest nadenken over een raadsprogramma…….Nou ,dat 
dachten wij toch niet! Het vorige raadsprogramma stond vol 
met pappen en nathouden en is jammerlijk mislukt, een 
herhaling hiervan zien wij niet zitten! Het geluid van de SP 
Smallingerland is keihard nodig in deze raad. 

Bestuur SP-Smallingerland                                                                                                                                             

DE BIJZONDEREN NIET AFZONDEREN ! 
 
In Smallingerland zijn er vergevorderde plannen voor een 
regionale Clusterschool voor het speciaal basis onderwijs om 
vijf bestaande scholen op één nieuwe locatie onder te 
brengen. Vorig jaar  was er al voor de nieuwe locatie  
gekozen. De SP had daar enige bedenkingen bij. Na de 
beantwoording op schriftelijke en mondelinge vragen wat 
betreft onze bezorgdheid over dat de school te veel 
afgezonderd zal worden had ons enigszins gerustgesteld.  
We konden ons daarom vinden in de gekozen locatie. Op het 
moment van het vaststellen van het bestemmingsplan zijn 
de koppelkansen die in het locatieonderzoek benoemd  
worden zijn tot nu toe niet terug te vinden in de  plannen. 
De SP heeft voor het bestemmingsplan gestemd maar 

diende aansluitend wel de  motie “school voor de 
Bijzonderen niet afzonderen”  in. Hierin roepen we het 
College op om er voor te zorgen dat in de definitieve 
plannen, die op 10 mei aan de raad gepresenteerd  zullen 
worden, koppelkansen die er voor zorgen dat de school 
fysiek en visueel meer deel gaat uitmaken van de 
leefomgeving beter te benutten alvorens een 
bouwvergunning af te geven. 
 

TRIBUNE BEZORGER GEZOCHT ! 
De SP is opzoek naar een bezorger die de Tribune in Wolvega 
wil gaan bezorgen. Het aantal bezorgingen is met de fiets 
ruim binnen het uur prima te doen. De boekjes zullen bij je 
thuis afgeleverd worden. De lokale SP zou daar erg mee 
geholpen zijn. Aanmelding graag via de mail en zal direct 
worden gewaardeerd met 2 kaarten voor de familiedag.  
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Zondag 19 juni   SP familiedag in 
Burgers’ Zoo in Arnhem  
 
Vanwege de coronamaatregelen was de SP familiedag in 
februari geannuleerd . Op zondag 19 juni is het dan eindelijk 
zover! Burgers’ Zoo opent dan de poorten voor duizenden 
SP-leden met hun familie. Het wordt een bijzondere en 
feestelijke dag, helemaal in het teken van ons 50-jarig 
bestaan. Eerder bestelde kaarten zijn gewoon geldig op deze 
dag. Door het vervallen van de coronamaatregelen mogen 
we een groter aantal mensen verwelkomen op de 
familiedag. Het was uitverkocht met 2000 verkochte 
kaarten, maar nu zijn er aanvullend dus nog extra kaarten 
beschikbaar. Wees er dan nu snel bij! Bestel uw kaarten via 
de link in de mail die u hierover heeft ontvangen of via SPnet. 
Lukt dat niet doe dan even een berichtje naar de afdeling. 
 
Busreis vanuit Friesland 
Vanuit Friesland zal er zeer waarschijnlijk een bus rijden. 
De persoonlijke bijdrage neemt de afdeling voor zijn 
rekening. Opgave daarvoor graag met een mailtje naar 
smallingerland@sp.nl of een berichtje naar 06 47226520 
 
Verloting kaarten 
Het bestuur heeft  een aantal kaarten geregeld die in de 
afdeling verloot gaan worden onder belangstellende leden.  
U kunt mee loten doormiddel van een mailtje naar 
smallingerland@sp.nl Daarbij ook even aangeven of u 
eventueel gebruik van de bus wilt maken 
 

VERSLAG ALGEMENE  JAARVERGADERING 2022 

Op maandag  11 april hielden we de Algemene 
jaarvergadering in wijkcentrum de Kouwe. Ondanks 
afzeggingen van enkele vaste bezoekers was er toch 
een redelijke opkomst. Er werd terug geblikt op de 
plannen, voorbereidingen en uitvoer van de campagne 
en verkiezingsuitslag. Verschillende campagne stijlen 
landelijk, lokaal en persoonlijk door elkaar. De uitslag 
van 7,0 naar 9,8 % van de stemmers wat een zetelwinst 
van 2 naar 3 zetels inhield. Na aanleiding van een vraag 
werd uitgelegd  waarom de met voorkeurstemmen 
gekozen persoon met de zetel had ingenomen.  

Van de verkiezingsuitslag is een analyse gemaakt 
waarin de benoemde punten ook zijn in opgenomen.  
 
Het bestuur verslag 2021 ging o.a. over de 
kwetsbaarheid van de afdeling, de procedure en 
beoordeling om mee te mogen doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen waarbij we nipt over de 
streep waren en de nieuwe actieve mensen die er bij 
zijn gekomen waardoor er weer vooruitgang geboekt 
is. 
  
Het fractie verslag 2021 van fractievoorzitter Jamal al 
Sari ging niet alleen over het jaar 2021 maar ook over 
de afgelopen Raadsperiode. Daarbij werden o.a. de 
verschillende wisselingen in de fractie vermeldt. Het 
aantal van 8 wethouders wat in die 4 jaar zijn 
opgestapt. Behaalde en gesteunde moties en 
amendementen benoemd.  Als laatste werd kort de 
huidige status van coalitie vorming toegelicht. 
 
Financieel verslag 2021 van Andries Tuinstra vertelde 
dat de afdeling er financieel goed voor staat. Hierbij 
merkt hij op dat er weinig gedeclareerd wordt wat 
betreft reiskosten van actieve SP-ers. Er waren verder 
weinig activiteiten georganiseerd die kosten met zich 
mee brachten. Hierdoor kon er wel een flink bedrag in 
de begroting van 2022 worden opgenomen voor de 
campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen.  De 
kascommissie heeft de cijfers goed bevonden. Er is 
aansluitend een nieuwe kascommissie aan gesteld. In 
Het huidige bestuur kreeg goedkeuring van de 
ledenvergadering om  de huidige samenstelling het 
bestuur voort te zetten. Er waren nog geen nieuwe 
kandidaten in beeld om het bestuur aan te vullen. 
Gezien het ledenaantal mochten er vijf afgevaardigden 
aangewezen worden voor de regio conferentie in 
Leeuwarden op zaterdag 30 april en voor het congres 
op 22 oktober, de datum waarop de SP exact 50 jaar 
bestaat.  
 
De Provinciale Staten verkiezingen 2023 werden kort 
Aangehaald  en dat de eerste zaken in gang zijn gezet. 
Hert handboek en procedures zijn vastgesteld op de 
partijraad en staan op SPnet. Tijdens de komende 
regioconferentie zal een programma- en een 
kandidatencommissie vastgesteld worden. Vanuit daar 
zal er een uitnodig volgen om leden de mogelijkheid te 
geven om zich kandidaat te stellen.  Als laatste werd 
het door het bestuur opgestelde jaarplan voor 2022 
kort doorgelopen waarbij de aandacht gevestigd op de 
speerpunten. Er werd vooral geluisterd en leken de 
plannen wel realistisch en kregen dan ook 
goedkeuring. De avond werd met een drankje 
afgesloten. 


