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Na de gemeenteraadsverkiezingen 2014 kwam de SP Smallingerland 
er als grote winnaar uit. De twee zetels die ze hadden werden 
verdubbeld en opeens werd SP Smallingerland gesprekspartner in de 
te vormen coalitie. 

Wij waren benieuwd hoe dat in zijn werk ging en stelden een paar 
vragen aan de eerste SP Wethouder in Friesland, Jos van der Horst:

Was je verrast dat de SP werd uitgenodigd om een coalitie te gaan 
vormen in Smallingerland?

Nee. Gezien het programma van de PvdA was het zeer logisch dat 
er in ieder geval met ons gepraat zou worden. Bovendien hebben we 
een winst geboekt van over de 100 % dus het signaal welke door de 
bevolking is afgegeven kon niet zo maar genegeerd worden.

Na goedkeuring van de ledenvergadering op 9 mei is de coalitie 
een feit en dan aan de gang met samen leven, samen werken. Ben 
je tevreden over dit collegeprogramma?

In de Drachtster Courant heb ik in een interview gezegd: “Socialer dan 
dit college , krijg je niet” Daar is geen woord van gelogen. Natuurlijk 
hebben we ook wel iets in moeten leveren maar het meeste hebben 
we binnengehaald. Bovendien zijn we begonnen te praten over wat ons 
(PvdA, SP, D66 en CU) qua waarden bindt. En dan kom je al gauw uit 
op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dus ja, ik 
ben tevreden.

Welke SP verkiezingspunten vind je terug in dat programma?

Het op termijn afschaffen van de indicatiestelling in de zorg, Het 
afschaffen van de commerciële re-integratiebedrijven,het niet invoeren 

JOS VAN DER HORST WETHOUDER

van koopzondagen,het ophogen van het sociaal minimum voor het 
toekennen van bijzondere bijstand van 110 naar 115 % Maar het 
allerbelangrijkste is wel: Er wordt een noodbudget van 7,5 miljoen 
ingesteld om de overgang en de transformatie van de Jeugdzorg,de 
langdurige zorg en de nieuwe participatiewet van Rijk naar gemeente 
zonder pijn voor de mensen te laten verlopen. Zoals we allemaal weten 
gaat die overgang gepaard met enorme bezuinigingen. Verder hebben 
we voor elkaar gekregen dat er niet bezuinigd gaat worden op sociaal/
culturele basisvoorzieningen en wordt het minimabeleid met rust 
gelaten.
 
En dan ook nog wethouder, wanneer ben jij tevreden als 
wethouder? Wat is voor jou belangrijk binnen die functie?

Als SP-wethouder mag je niet eerder tevreden zijn als over 4 jaar niet 
alleen de werkloosheid is teruggedrongen, maar dat alle mensen in 
Smallingerland er weer toe doen. Dat burgers weer merken dat er 
naar hen geluisterd wordt en dat hun bijdrage aan de maatschappij 
gewaardeerd wordt.
 
Wil je nog iets kwijt wat ik niet gevraagd heb?

Tot slot wil ik gezegd hebben dat het resultaat welke de SP in 
Smallingerland bereikt heeft een echte teamprestatie is. Veel 
vrijwilligers hebben hun vrije tijd opgeofferd, niet alleen in de 
verkiezingstijd maar ook op andere momenten dat het nodig was 
er met de SP te zijn voor de mensen. Ook hebben zich uit bijna alle 
afdelingen in Fryslan SP-ers gemeld die mee hebben gedaan in de 
campagne. Dat de SP een partij is voor en door de mensen, gedreven 
door enthousiaste vrijwilligers, blijkt hier maar weer eens en daarvoor 
wil ik mijn oprechte dankbaarheid uitspreken.

Wethouders Smallingerland tekenen installatiebesluit. Van links naar rechts: Marja Krans (CU), Nieske Ketelaar (PvdA), Jos van der Horst (SP) en 
Ron van der Leck (D66). Foto: Erwin Keun.

Tekst: Jolanda Geerling - Van Overhagen



AGENDA
EU-VERKIEZINGEN
FOLDEREN

Maandag 19 mei 19.00 - 20.30 uur  
Wijk de Bouwen , verzamelen bij de Brede 
school aan Klaverweide.

Woensdag 21 mei 19.00 - 20.30 uur
Wijk De Trisken, verzamelen bij Wijkcentrum de 
Skammel aan de Melkkelder.

FLYEREN

Zaterdag 17 mei 11.00 - 15.00 uur 
Centrum Drachten en Leeuwarden

Meer informatie en opgave bij André van 
Leeuwen: 06-47226520 of 
leeuwtjes400@hotmail.com

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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CAMPAGNE EUROPESE VERKIEZINGEN
Na de verkiezingen van de 
gemeenteraad zijn wij al weer druk 
bezig met de campagne voor de 
Europese verkiezingen. De rode 
bus van campagneleider André van 
Leeuwen wordt weer veelvuldig 
gebruikt. Nu niet alleen binnen 
Smallingerland, maar ook ver daar 
buiten. Hienaast figureert de bus in 
een actie in Wolvega.

In de agenda vindt u data 
waarop uw hulp nog hard nodig 
is om alle foldermateriaal door 
de brievenbussen te drukken, 
want: SUPERSTAAT NEE, 
SAMENWERKEN JA. Help mee 
om ook Europa 100% sociaal te 
maken.

Zag Marjan Wieldraaijer, de nummer 5 van de kieslijst van de SP,  
eerder nog af van haar toegekende raadszetel in de gemeenteraad 
van Smallingerland. Deze raadszetel kwam haar toe omdat 435 kiezers 
haar een voorkeurstem hadden gegeven. Dinsdag 13 mei is zij alsnog 
geinstalleerd als raadslid. Zij neemt de raadszetel van Jos van der 
Horst over, die dezelfde avond de eerste SP wethouder van Friesland 
werd.

MARJAN WIELDRAAIJER 
NEEMT RAADSZETEL JOS 
VAN DER HORST OVER

Met het hoofd en het hart

Vrijdag 11 april kregen wij 
het trieste bericht dat de 
echtgenote van Jos van der 
Horst en actief lid van onze 
afdeling is overleden. 

Met respect voor haar strijd, 
nemen wij afscheid van

Hanneke Meijer

Dankbaar zijn wij voor haar 
inzet en betrokkenheid.

Wij wensen Jos en Dylan alle 
sterkte toe bij dit verlies.

SP Afdeling Smallingerland


