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De verkiezingen voor de gemeenteraad leveren de SP in 
Smallingerland twee extra zetels op. De socialisten gaan van twee 
naar 4 zetels en zijn daarmee de vierde partij na PvdA, CDA en CU.  
Hard werk in de vorige raadsperiode en een dijk van een campagne 
leverden deze gigantische winst op. Het aantal stemmen was 3279 
en dat is bijna 2000 stemmen meer dan in 2010. “Een gigantisch 
mooi resultaat waar we als SP-afdeling enorm trots op kunnen zijn” 
zegt lijsttrekker Jos van der Horst die volgens Omrop Fryslan “ut de 
skroeven” was in het gemeentehuis in Drachten. “Mijn grote dank 
gaat uit naar al die vrijwilligers die deze campagne mogelijk hebben 
gemaakt en uiteraard onze stemmers voor het vertrouwen in onze 
standpunten” aldus van der Horst.

Anderhalve week na de verkiezingen stond de SP weer onder 
het carillon in Drachten. Ditmaal om alle mensen persoonlijk te 
bedanken voor hun stem aan de SP. Aanwezig waren alle raads- en 
commissieleden en een aantal mensen die actief zijn geweest in de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Natuurlijk was André 
van Leeuwen weer de drijvende kracht achter deze actie.

We hebben veel interessante gesprekken gevoerd met inwoners van 
Smallingerland. Daarnaast was er veel waardering voor het feit dat wij 
niet alleen tijdens het campagne voeren aanwezig zijn, maar ook na de 
verkiezingen.

SP-STEMMERS BEDANKT!

De overwinning van de SP van 19 maart betaalt zich uit in een plaats 
aan de onderhandeltafel voor een nieuw college in Smallingerland. 
Samen met PvdA, CU en D66 moet de SP een sociaal programma 
in elkaar kunnen zetten. Dit is het oordeel van informateur Marco 
Florijn(PvdA).

Op maandag 31 maart werden door de informateur meerdere 
voorkeursvarianten aangedragen. Optie 1 is de bovengenoemde 
voorkeursvariant. “In onze voorbesprekingen met fractie en bestuur 
kwam de variant met PvdA, CU en D66 ook als logische keus voor een 
college naar voren” zegt fractievoorzitter Jos van der Horst. “Op deze 
manier kun je op de meest sociale wijze insteken op de taken die op 
de gemeente af komen” Hij doelt dan uiteraard op de overheveling van 
de jeugdzorg, de AWBZ, WMO en de invoering van de particiopatiewet. 
Bovengenoemde coalitie zou ook nog kunnen rekenen op de 
gedoogsteun van andere partijen volgens de informateur.

Optie 2 zou nog een plaats in kunnen ruimen voor het CDA in plaats 
van D’66. Optie 3 is de variant met de “oude” coalitie minus VVD en 
plus D66.

SP AAN TAFEL MET PVDA, 
CU EN D66

De komende weken zal door de partijen intensief met elkaar worden 
gesproken. Voor de fractie van de SP geldt: welk akkoord er ook uit 
komt, het zal eerst aan de ledenvergadering worden voor gelegd 
alvorens men in het college stapt. Mocht de SP al een wethouder 
leveren aan het nieuw te vormen gemeentebestuur dan betekent dit 
een primeur voor Fryslan.

= 100% VOOR SMALLINGERLAND



AGENDA
KERNGROEP
In mei staan de verkiezingen voor de Europese 
Unie op de agenda. Als opwarmertje zijn alle 
leden welkom op een thema-avond over dit 
onderwerp.

17 april 2014
Aanvang 20.00
Gemeentehuis Smallingerland

Opgave kan bij Michiel Schrier via 
michielschrier@gmail.com

AFTRAP EU-VERKIEZINGEN
Zaterdag 19 april organiseert de SP afdeling 
Ooststellingwerf de officiële aftrap met als gast 
Dennis de Jong. Meer informatie is te vinden 
op: ooststellingwerf.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 
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TEAM SP SMALLINGERLAND
Donderdag 27 maart werden 
onze (nieuwe) raadsleden 
en fractievertegenwoordiger 
geïnstalleerd in de raadszaal van het 
gemeentehuis van Smallingerland. 
Fractievoorzitter Jos van der Horst, 
Ramon Vos, Michiel Schrier, Paul 
van Dijk en fractievertegenwoordiger 
Marjan Wieldraaijer legden de gelofte 
of eed af.

Op de overvolle tribune waren 
onze bestuursleden, leden van de 
kerngroep, persoonlijke fans en 
familie aanwezig. Na de plechtigheid 
was er tijd voor de felicitaties en 
bloemen.

Op de foto van links naar rechts: 
Paul van Dijk, Marjan Wieldraaier, 
Jos van der Horst, Michiel Schrier 
(zittend) en Ramon Vos.

Marjan Wieldraaijer, de nummer 5 van de kieslijst van de SP,  ziet 
voorlopig af van haar toegekende raadszetel in de gemeenteraad van 
Smallingerland. Deze raadszetel kwam haar toe omdat 435 kiezers 
haar een voorkeurstem hadden gegeven. Volgens de kieswet schuif je 
naar een plaats op de lijst die recht geeft op een zetel als je een kwart 
van de kiesdeler weet te halen. De SP haalde vorige week woensdag 4 
zetels bij de gemeenteraadverkiezingen.

“Wij hebben in de ledenvergadering van de SP besloten dat we 
de volgorde van de lijst zullen aan houden” verklaart Wieldraaijer. 
“Deze lijst is door de kandidatencommissie opgesteld en door de 
ledenvergadering goed gekeurd met als belangrijkste criteria: opleiding, 
kwaliteit en (actie) ervaring.

Natuurlijk is Marjan Wieldraaijer trots op het feit dat er zoveel mensen 
op  haar gestemd hebben. “Maar eigenlijk is het een stem op de SP als 
geheel en ik ben dan ook onderdeel van de fractie en praat overal over 
mee en ga ik mee draaien als commissielid” .“Bovendien heb ik geen 
campagne voor me zelf gevoerd maar voor de SP!”

Paul van Dijk ,de nummer 4 op de lijst van SP, zal de plaats 
van Wieldraaijer in gaan nemen. Laatstgenoemde komt weer in 
aanmerking voor een plaats in de raad als de SP toetreedt tot het 
college van B en W. De onderhandelingen daartoe zijn inmiddels 
begonnen.

MARJAN WIELDRAAIJER 
ZIET (VOORLOPIG) AF VAN 
RAADSZETEL


