
Podium is een uitgave van de SP Smallingerland. Jaargang 13, nummer 11 december 2017

Eind november werd er weer een algemene ledenvergadering 
gehouden in de Brede School in de Drait. Ons 
verkiezingsprogramma, het congres stuk en de kandidatenlijst 
werd besproken samen met maar liefst 33 aanwezige leden.
Na welkom en opening door onze voorzitter Andre van 
Leeuwen heeft Michiel Schrier het congresstuk besproken. Dit 
stuk gaat over de ideologie van onze partij en dankzij onze 
aanwezige leden waren er enkele goede opmerkingen om het 
stuk nog beter en duidelijker te maken.
Deze zogenaamde amendementen en moties gaan 
meegenomen worden naar de regioconferentie die op 
zaterdag 3 december gehouden wordt in Groningen. Hierna 
zal het stuk besproken gaan worden op het landelijke congres 
op zaterdag 20 januari 2018 in Hilversum.

LANDELIJKE PARTIJBESTUUR
De kandidaten van het landelijke partijbestuur werden 
besproken en de procedure voor het kiezen van het 
landelijk bestuur werd besproken. Het stemmen gaat nu 
democratischer dan voorheen: de leden kunnen tijdens een 
ALV in hun afdeling op een van hun voorkeurs kandidaten 
stemmen. 

VERKIEZINGSPROGRAMMA
Ons concept verkiezingsprogramma verschilt wezenlijk met 
voorgaande exemplaren. Het is nu veel korter en alleen onze 
belangrijkste punten worden beknopt en duidelijk beschreven.
Het sociaalste verkiezingsprogramma van Smallingerland 

werd opbouwend en goed uitgelegd door Jos van der Horst 
en aangevuld met ervaringen en praktijk voorbeelden van de 
afgelopen jaren. De afgelopen jaren heeft SP Smallingerland 
veel (bestuurlijke) ervaring opgedaan en in combinatie met 
nieuwe en frisse inzichten hielp ons dat in het opstellen van 
onze standpunten. Deze zijn kort, concreet en op gemeentelijk 
nivo uitvoerbaar. Aanvullende standpunten in toelichtingen 
zullen in een onderliggend stuk op onze website gezet 
worden. Het programma werd goed ontvangen en waren 
vanuit de aanwezige leden nog enkele goede discussiepunten 
welke leiden tot enkele goede aanvullingen.

KANDIDATENLIJST
Als laatste was de presentatie van de concept kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.  Deze 
bestaat uit allemaal SP-ers welke al vele jaren actief 
betrokken bij de afdeling.Als lijstduwer is wederom Geertje 
Baron, weduwe van Frans Baron, gekozen. 
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Onze huidige wethouder Jos van der Horst heeft zich weer 
beschikbaar gesteld als lijsttrekker. Onze afdeling is blij dat 
deze ervaringsdeskundige de lijst weer gaat trekken. Onze 
fractie voorzitter Ramon Vos staat op plek 2 en kijkt er naar uit 
zijn huidige rol voort te zetten. 

Op plek 3 staat voor het eerst op de lijst, Jamal al Sari. Al 
verschillende jaren zeer actief met de SP op straat en is een 
echte mensenverbinder. Op plek 4 staat Eva Niën, al jaren 
(aktief) lid en heeft al eerder op de lijst gestaan en staat nu 
klaar voor een verkiesbare plek en wil zich vastbijten in de 
zorg dossiers en integratie. Ze wordt gevolgd door Michiel 
Schrier op plek 5. Hij is nu werkzaam als gedeputeerde in de 
provinciale staten en dus niet direct beschikbaar maar in de 
toekomst willen we graag zijn kennis en ervaring weer voor de 
Gemeente benutten. Als laatste van de top 6 is nieuwkomer 
Ronald van der Molen, zelfstandig ondernemer en weet alles 
van Smallingerland.

Ons huidige raadslid Mirjam Postma staat helaas niet meer 
op de lijst. Ze heeft aangegeven wel graag verder te willen, 
maar zegt het raadswerk niet te kunnen combineren met haar 
werk en privé. Zo oriënteert zich gelukkig of ze onze afdeling 
nog kan ondersteunen in een andere rol. 

Dankzij een unaniem gesteunde motie van de SP een half 
jaar geleden introduceert de gemeente Smallingerland per 
1 januari 2018 een Kindpas waarmee kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om 
bijvoorbeeld een kaartje voor het zwembad of theater te 
betalen. 

In Smallingerland zijn er nog steeds kinderen die opgroeien 
in armoede en er zijn huishoudens die lange tijd erg weinig 
te besteden hebben. Speciale aandacht voor kinderen in 
armoede is van belang, omdat alle kinderen gelijke kansen 
verdienen om zich te kunnen ontwikkelen. Helaas gaat 
lange tijd leven in armoede vaak hand in hand met sociale 
uitsluiting.

Door de introductie van de Kindpas kunnen deze kinderen 
en hun begeleider ondanks de problemen toegang krijgen 
tot activiteiten als sport en cultuur. Zwembad De Welle in 
Drachten is één van de partijen, waarmee de gemeente al 

rond is en er volgen afspraken met meer instellingen.
Wanneer kinderen weer kunnen deelnemen aan sport en 
cultuur maken ze kennis met leeftijdsgenoten en rolmodellen. 
Daarnaast biedt een sport(vereniging) structuur en is het 
omgeving waarin kinderen kennismaken met normen en 
waarden in de maatschappij. Daarnaast is het natuurlijk 
gewoon leuk om mee te doen!

AGENDA 
BUURTBEZOEK WIJK DE VENEN
Vrijdag 22 december
13.30-15.00 uur 

Zaterdag 23 december
11.00-13.00 uur

Verzamelen bij de snackbar aan de splitting/ 
Leidijk

 

JAARVERGADERING VOOR LEDEN
Uitnodiging volgt

Maandag 8 januari 2018
inloop: 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur     

Brede school de Wyken 
Middelwyk 2, 9202 GV Drachten

Aanmelden en info op smallingerland@sp.nl 
of 06-47226520
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