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STOP DE VERKOOP VAN SOCIALE HUURWONINGEN
De wachtlijsten voor het huren van een sociale huurwoning blijven 
groeien. Steeds meer mensen moeten langer wachten op een voor 
hen betaalbare woning. De SP vindt dat het kabinet Rutte I en II 
eindverantwoordelijkheid is voor dit probleem. Onder deze kabinetten 
zijn nu bijna al tachtigduizend sociale woningen verkocht door de 
woningbouwcorporaties.

Ook in Smallingerland groeit de wachtlijst. Tegelijk wordt ook gezien dat 
voormalige asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen,  
in de asielcentra wachten op een woning. De verwachting voor de 
komende jaren is dat er problemen ontstaan in de beschikbaarheid van 
de woningen. Dit kan tot gevolg hebben dat er maatschappelijke onrust 
ontstaat. Een voorbeeld hiervan is dat er ruzies ontstaan in families 
wanneer ouders met volwassen kinderen noodgedwongen bij elkaar 
moeten blijven wonen. De SP fractie heeft tijdens de behandeling van 
het beleidsplan 2016-2019 in een motie het college verzocht om de 
woningbouwcoöperaties op te roepen te stoppen met het verkopen 
van de sociale woningvoorraad. Wethouder Jos van der Horst heeft 
aangegeven dat hij de motie overneemt. Het stoppen van de verkoop 
van de sociale woningbouw kan een eerste goede stap zijn om de 
groeiende vraag op te vangen.

SP Smallingerland was op zaterdag 28 november vertegenwoordigd op 
het 21 ste SP congres. Inzet was onder andere de verkiezing van een 
nieuwe partijvoorzitter. De 6 gekozen afgevaardigden hadden de opdracht 
van de leden meegekregen om op Ron Meyer te stemmen. Het congres 
stemde met 59% van de stemmen voor Ron. Tegenkandidaat Sharon 
Gesthuizen kreeg de overige 41% .

De afgelopen maanden heeft de SP Smallingerland zich voorbereid op 
het XXI SP congres. Er zijn algemene leden vergaderingen  gehouden 
om bij onze leden te peilen of het congres stuk ‘Resolutie’ voldoet aan 
ons idee hoe de SP in wezen zou moeten werken. De wijzigingen van 
de ledenvergadering zijn op schrift gesteld in zogenaamde moties en 
amendementen en verdedigd bij de regioconferentie in Assen. Blijkbaar 
kwamen de leden van Smallingerland met bruikbare voorstellen, want alle 
wijzigingen werden overgenomen. Een tweede termijn, waarin de SP in 
Smallingerland zich nogmaals kon uitspreken over het stuk leverde dan 
ook geen nieuwe voorstellen tot wijzigingen op.

Gisteren was dan het XXI congres in Utrecht, waarbij Jan Marijnissen 
afscheid nam en als ‘afscheidscadeau’ de opdracht kreeg een 
documentaire te maken over een onderwerp naar keuze. De Resolutie 
werd op enkele wijzigingen na (die we van harte steunden) aangenomen. 
Spannend werd het bij de verkiezingen voor de nieuwe partijvoorzitter (het 
gejuich en applaus voor Sharon en Ron klonk even hard) Maar na telling 
van de stemkaarten konden we Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter 
feliciteren met een klinkende overwinning!

HET 21 STE SP CONGRES

De SP in Smallingerland heeft tijdens de raadsvergadering van 
1 december een motie bij de gemeenteraad ingediend, om de 
maandelijkse Rofjes (=Rechtmatigheidonderzoeksformulier) voor 
uitkeringsgerechtigden af te schaffen.

Deze motie kon op voorhand op de steun van 4 partijen rekenen, 
PvdA,CDA,CU en SB waren de mede-indieners. Bij het besluit bleek dat 
ook D’66,GL,ELP en de FNP voor de motie waren. Enkel de VVD stemde 
tegen.

De SP is erg blij dat de motie op zo’n brede steun kon rekenen. Op deze 
manier wordt er voor administratieve lastenverlichting gezorgd en wordt 
de cliëntvriendelijkheid verhoogd.

Uit  ervaringen in andere gemeenten was gebleken dat de 
inlichtingenplicht van uitkeringsgerechtigden ook prima gewaarborgd 
kunnen worden zonder dat zij maandelijks een briefje inleveren.

RAAD VOLGT SP:
OVERBODIG 
PAPIERWERK BIJSTAND 
VERDWIJNT!



Tekst Michiel Schrier

Binnenkort staat het eindrapport over de toekomst van de Sociale 
Werkvoorziening met daarin de toekomst van Caparis NV op de agenda.
Dit lijkt de fractie van de SP een uitgelezen kans om ons plan voor een 
eigen Gemeentelijk Leerwerkbedrijf weer bespreekbaar te maken.

Het doel van een gemeentelijk Leerwerkbedrijf  is tweeledig:

•	 Een beschutte werkplek houden voor mensen die dit vanwege hun 
arbeidshandicap nodig hebben (en eventueel ook bereikbaar voor 
mensen die nu nog geen SW contract hebben, maar daar in de 
oude situatie wel voor in aanmerking waren gekomen).

•	 Een eerlijke kans te geven aan uitkeringsgerechtigden en andere 
werkzoekenden op een re-integratietraject die eerlijk loon voor 
eerlijk werk biedt en hen een perspectief geeft op een “gewone” en 
goede baan in de toekomst.

Omdat momenteel ook de werkwijze van de gemeente door de 
Participatiewet aan een grote verandering bezig is, nogmaals onze 
nadruk op de voordelen die een gemeentelijk Leerwerkbedrijf biedt.

De SP fractie Smallingerland hoopt dat zij hiermee ook andere politieke 
partijen ervan heeft overtuigd dat er een veel socialer en betaalbaar 
alternatief is voor de huidige werkwijze.

De vijf plussen van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf

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.

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 het gemeentelijk leerwerkbedrijf  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.

GEMEENTELIJK LEERWERKBEDRIJF IN 
SMALLINGERLAND

AGENDA 

Wij wensen u prettige 
kerstdagen en een gelukkig 

nieuwjaar!

ZATERDAG 12 DECEMBER

Met de enquete “De zorg is van ons” staan wij in 
het centrum van Drachten. 

Verzamelen om 13:00 onder het Carillon.

MAANDAG 18 of 25 JANUARI

Ledenvbijeenkomst. U ontvangt nog een 
persoonlijke uitnodiging. 
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