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SP VRIJWILLIGERS BEDANKT!

SP GAAT DOOR IN DE 
ONDERHANDELINGEN
Tekst Jos van der Horst

Door het goede resultaat bij de Statenverkiezingen van afgelopen maand 
zitten we nu aan tafel bij de onderhandelingen voor een nieuw college van 
gedeputeerde staten. Zoals bekend steeg de SP van 3 naar 5 zetels. 

Het mag wel enigszins verrassend genoemd worden dat de SP 
door CDA,VVD en FNP uitgenodigd is deel te nemen aan deze 
onderhandelingen. Voor de PvdA die in Friesland bijna 70 jaar 
onafgebroken aan de macht is geweest is dit een bittere pil. 

Gefeliciteerd! Op 18 maart hebben we een geweldig resultaat behaald. 
De SP in Fryslan is van 3 naar 5 zetels gestegen. We zijn de grootste 
winnaar, geen enkele partij in Fryslan is er zo op voorruit gegaan. Hier 
mogen we met zijn allen enorm trots op zijn!

De leden en vrijwilligers van de afdeling Smallingerland hebben daar 
ook een mooie bijdrage aan geleverd. Jouw stem, jouw hulp aan de 
campagne of jouw overtuigend gesprek met je omgeving om op de SP te 
stemmen heeft ons groter en sterker gemaakt in Fryslân.

Bijna overal hebben vrijwilligers folders uitgedeeld of waren we op de 
markt of in de straten te zien. Van Ameland tot Wolvega, van Harlingen 
tot Bakkeveen. Wij willen jullie daarvoor enorm bedanken. Met jouw hulp 
hebben we dit mooie resultaat bereikt.

Met een grotere SP gaan wij ons de komende tijd 100% inzetten om deze 
provincie 100% sociaal te maken. Er is immers genoeg voor iedereen!

Met strijdbare groet,

Fenna Feenstra lijstrekker SP Fryslan en 
Jos van der Horst voorzitter SP Smallingerland

SP Statenfractie. V.l.n.r.: Pieter Kraaima, Fenna Feenstra (fractievoorzitter), 
Renny van der Heide, Machiel Aarten en Jacob van der Hoek. 
Foto: Tomas van der Meer

COLOFON
Podium is een uitgaven van de SP Smallingerland
Redactie: Michiel Schrier, Ramon Vos en Jos van der Horst
smallingerland.sp.nl | smallingerland@sp.nl

Overal in het land brokkelt de macht van de PvdA in de provincies af 
en in inmiddels 5 provincies neemt de SP de plaats in van de sociaal 
democraten. Voorwaar een resultaat om trots op te zijn voor onze partij.

Vooral in Friesland mogen we bijzonder trots zijn op het resultaat. Dit is 
niet in de laatste plaats te danken aan ons standvastig vasthouden aan de 
kernwaarden van ons socialisme. Dat socialisme wordt in ieder geval niet 
(meer) herkend in de koers van de PvdA waardoor ze nu in 3 verkiezingen 
op een rij hebben verloren. Feit is wel dat deze laatste partij nog steeds 
groter is dan de SP in Friesland maar het verschil is zeer klein. 

Inmiddels hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden, waarbij vooral 
is gezocht naar de gemeenschappelijke waarden van de deelnemende 
partijen aan het college. Hoewel daarin nog niets inhoudelijks is 
opgenomen, mogen we een voorzichtig optimistisch geluid laten horen dat 
het misschien wel gaat lukken. Een college van Gedeputeerde Staten met 
een SP er erin het zou fantastisch zijn!

Het onderhandelteam bestaat op dit ogenblik uit Fenna Feenstra, 
fractievoorzitter en Jacob van der Hoek, statenlid. Dit tweetal wordt 
aangevuld met Michiel Schrier vanuit de afdelingen. Op iets meer afstand 
zijn alle andere statenleden betrokken bij het proces. Ook Ramon Vos heeft 
een adviserende rol in dit team. 

Wie de kandidaat gedeputeerde zal worden is op het moment van schrijven 
nog niet bekend. Op zaterdag 18 april vind er een regioconferentie 
plaats in Drachten. Daar zullen de afgevaardigden van de SP uit geheel 
Friesland zich uitspreken over de resultaten tot dan toe. Het uiteindelijke 
onderhandelingsresultaat wordt nog voorgelegd aan de regioconferentie 
die vermoedelijk rond 12 mei zal plaatsvinden. De afgevaardigden van 
onze afdeling zijn gekozen op de jaarvergadering van 26  januari. Zij  
krijgen automatisch een uitnodiging voor deze conferenties.



AGENDA 
OPENLUCHTSPREEKUUR - 
ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN
Zaterdag 25 april
11.00-15.00 uur
Carillion Drachten

REGIOCONFERENTIE
zaterdag 18 april.
10.00-16.00 uur
Karmelklooster Drachten

Op uitnodiging

Tekst Michiel Schrier

De afgelopen jaren heeft de SP in Smallingerland zowel gestreden voor 
een eerlijke vorm van re-integratie voor de uitkeringsgerechtigden als voor 
het behoud van de sociale werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten. 
De actie ‘eerlijk loon voor eerlijk werk’ en de vele activiteiten onder het 
motto ‘bestrijd de werkloosheid, niet de werklozen’, resulteerde vorig jaar in 
een door de SP ingediende motie waarin het college gevraagd werd om de 
haalbaarheid van de oprichting van een leerwerkbedrijf te onderzoeken. In 
het afgelopen half jaar is dit onderzocht door de gemeente en een extern 
adviesbureau en binnenkort komt ons college met een antwoord op de 
vraag of de oprichting van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf haalbaar is.

Wij, als fractie van de SP in Smallingerland, willen nogmaals benadrukken 
wat de voordelen van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf zijn in vergelijking 
met de huidige trajecten bij externe bureaus zoals: Caparis en Pauropus. 
Het Gemeentelijke Leerwerkbedrijf zou voor een deel ingepast kunnen 
worden in de wijkteams, zoals wij die in onze gemeente al kennen voor 
de jeugdzorg, de WMO zorg en de participatiewet. Dit biedt zowel kansen 
voor de uitkeringsgerechtigden bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt, 
als voor de buurten, wijken en dorpen. Je kunt hierbij denken aan een 
boodschappendienst, klussen doen, helpen bij tuinonderhoud of licht 
huishoudelijk werk. 

Mensen moeten weer plezier aan het werk beleven. Hierbij is het wel 
belangrijk om er voor te zorgen dat er geen sprake is van verdringing 
van regulier werk. Bijkomend voordeel is dat de cohesie in de wijken en 
dorpen versterkt wordt. Ervaringen in Heerlen tonen ook aan dat juist 
het contact met de buurtbewoners als erg plezierig wordt ervaren. Dit 
gaat ook de veel voorkomende eenzaamheid van mensen tegen. Zeker 
wanneer de betreffende uitkeringsgerechtigden in hun eigen buurt worden 
ingeschakeld.

Omdat de samenleving zoveel eerlijker kan en menselijke waardigheid en 
solidariteit de belangrijkste waarden moeten zijn in het beleid geven wij 
hieronder de ‘plussen’ van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf.

Het Gemeentelijke Leerwerkbedrijf voert taken uit die waardevol 
zijn voor de wijken, dorpen en inwoners van Smallingerland. 
Op deze manier een bijdrage leveren aan de samenleving is 
belangrijk voor: de waardering, het gevoel van eigenwaarde en 
persoonlijke groei.

Een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf kan er aan bijdragen dat 
arbeidsgehandicapten, waar door de bezuinigingen geen 
plaats meer voor is bij de sociale werkvoorziening, niet achter 
de geraniums verdwijnen, maar mee kunnen doen in de 
maatschappij.

Mensen ervaren de huidige re-integratietrajecten niet altijd als 
zinvol, maar als straf. Binnen een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf 
wordt er uitdrukkelijk gekeken naar de kwaliteiten van mensen, 
waarbij zij een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.

Mensen in een re-integratietraject voeren gesubsidieerd 
(productie)werk uit, waardoor er verdringing op de arbeidsmarkt 
ontstaat en oneerlijke concurrentie. Bij een Gemeentelijk 
Leerwerkbedrijf gaat het om additionele taken die niet leiden tot 
arbeidsverdringing en oneerlijke concurrentie.

Binnen een LWB werken mensen niet onder het minimumloon. 
Na een periode van drie maanden ontvangen zij ten minste het 
minimumloon als zij meer arbeid verrichten dan de hoogte van 
de uitkering.

DE VIJF PLUSSEN VAN 
EEN GEMEENTELIJK 
LEERWERKBEDRIJF Tekst Michiel Schrier

In het kader van de actie huur te duur organiseerde de SP Smallingerland 
dinsdag 16 maart een inloopavond. In twee jaar tijd zijn de huurprijzen 
landelijk met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van 
kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Met ingang van 1 juli kunnen de huren weer worden 
verhoogd. De afdeling van de SP in Smallingerland is benieuwd naar wat 
dit betekent voor de huurders in Fryslân.

Na een trage start heeft een veertiental mensen een bezoek gebracht 
aan de campagnewinkel van de SP Smallingerland. De meeste 
mensen waren al enigszins gerustgesteld door de nieuwsbrief van de 
bewonersvereniging waarin gemeld werd dat de huren dit jaar zullen 
stijgen met de inflatie. Waarschijnlijk zal dit rond de anderhalf procent 
uitkomen. ‘Gelukkig niet meer de enorme verhogingen van drie of vier 
procent zoals de afgelopen jaren’, volgens een aanwezige huurder. Wel 
kwamen er opmerkingen over de verhouding tussen huurprijs en het 
energievoordeel na de isolerende maatregelen. Mensen gaven aan dat 
de verhoging van de huurprijs niet opweegt tegen het behaalde voordeel 
op de energierekening.

INLOOPAVOND 
HUURVERHOGING

Tekst Paul van Dijk


