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Op donderdag 2 juni heeft er in de gemeenteraad in 
Smallingerland een spoeddebat plaatsgevonden over het 
besluit van het College van B&W in Smallingerland om 
gedurende 1 jaar geen zaken te doen met het bedrijf A. Th. 
De Boer.

Dit bedrijf is door de rechter  veroordeeld omdat het weigerde 
een stageplek te geven aan iemand met een homoseksuele 
relatie.  Het debat was aangevraagd door het CDA samen 
met de ELP,VVD en D’66. Het CDA diende tijdens het debat  
een motie in waarin het college werd  opgeroepen om dit 
besluit ongedaan te maken.

Alle partijen gaven aan tegen de discriminatie door  het 
bedrijf te zijn, maar het CDA vond dat naast het vonnis van 
de rechter er niet nog eens een maatregel van de gemeente 
overheen zou moeten geven. De motivatie die hierbij gegeven 
werd, was dat het CDA vindt dat het bedrijf dubbel gestraft 
wordt en de maatregel niet in verhouding tot de opgelegde 
boete  is.

Wethouder Ketelaar legde uit dat het besluit van het college 
geen dubbele straf is, maar de uitvoering van de verordening 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De PvdA voerde, daarin 
gesteund door de SP, aan dat in artikel 1 van de grondwet 
staat dat alle mensen in Nederland in gelijke omstandigheden 
ook gelijk behandeld moeten worden. Discriminatie in welke 
vorm dan ook, is verboden                                                                        
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Bovendien staat in de verordening dat de gemeente enkel 
zaken doet met integere bedrijven. Al in februari heeft 
het college in beraad een passende maatregel te treffen 
tegen het weigerbedrijf. Om willekeur te voorkomen is 
gewacht op de veroordeling door de rechter, daarbij is 
zorgvuldig de rechtmatigheid en de lengte van de maatregel 
(proportionaliteit) vastgesteld door het (unanieme) college.              

De SP merkte op dat vooral de ELP en de VVD dit debat 
alleen gebruiken om de zittende coalitie dwars te zitten. 
Het CDA is er vooral op uit om het beleid zo te wijzigen dat 
christelijke ondernemers beschermd worden, zij bewijzen 
hiermee geen oog te hebben voor de grondrechten van alle 
mensen en religie boven de wet te verheffen. Voor de SP is 
juist de gelijkwaardigheid van alle mensen en de solidariteit 
die daaruit voortkomt het belangrijkste, wij zijn dan ook blij 
met de eigenstandige verantwoordelijkheid die het college als 
lokale overheid op zich neemt.

Vooral de CU had het moeilijk in dit debat. Hun achterban 
reageert erg emotioneel op de publiciteit rond het besluit 
van de gemeente. De fractievoorzitter van de CU verklaarde 
dat zijn fractie een afweging heeft gemaakt tussen ratio en 
emotie (gevoel en verstand).                                                     

Zij steunden uiteindelijk het besluit van het college en 
stemden daarmee tegen de ingediende motie.                 Het 
besluit over de motie leverde enkel steun op van CDA, ELP 
en VVD. Daarmee werd de motie dus terecht  verworpen.

De fractie van de SP is heel verheugd dat het college een 
duidelijk signaal (statement)  heeft afgegeven aan iedereen 
in onze samenleving dat discriminatie in welke vorm dan ook 
niet mag en dat daar actief op gereageerd wordt wanneer 
daar wel sprake van is.

Tekst Paul van Dijk
DUIDELIJK SIGNAAL NAAR WEIGERBEDRIJF



Tekst Michiel Schrier

INFORMATIEAVOND NATIONAAL 
ZORGFONDS

MET HENK VAN GERVEN 

Vrijdag 8 juli 
Inloop vanaf 19:30, start 20:00
Wijkcentrum De Kouwe (Vogelweide 5)
 
Interesse of meer informatie: 
smallingerland@sp.nl

BUURTEN NATIONAAL 
ZORGFONDS IN DE WIKEN

Donderdag 16 juni, 19.00 - 20.30
Zaterdag 18 juni, 10.00 - 12.00
Verzamelen Menorahkerk

Donderdag 23 juni, 19.00 - 20.30
Zaterdag 25 juni, 10.00 - 12.00
Verzamelen Snackbar winkelcentrum De 
Wiken

FOLDEREN NATIONAAL 
ZORGFONDS IN DE WIKEN

Woensdag 15 juni, 13.30 - 15.00
Maandag 20 juni, 13.30 - 15.00
Woensdag 22 juni, 19.00 - 20.30
Verzamelen Snackbar winkelcentrum De 
Wiken

AGENDA 

Met de decentralisaties van de zorg heeft zorgverzekeraar 
De Friesland  nogal wat te vertellen over onze zorg en zitten 
alle gemeenten in onze provincie met de bestuurders van de 
Friesland om tafel. De Friesland is de grootste zorgverzekeraar 
in Friesland. Van de 646.000 inwoners van onze provincie zijn 
er 569.000 klant bij deze zorgkolos.

Er worden klankbordgroepen opgericht en overleggen 
georganiseerd om thema’s als zelfredzaamheid, preventie 
en zorginnovatie voor elkaar te krijgen. Gemeenten en 
zorgverzekeraar moeten er met elkaar voor zorgen dat de 
zorg betaalbaar blijft. Om dat te bereiken moet er vol ingezet 
worden op preventie en het zo lang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen. Wat je aan de voorkant kunt voorkomen 
bespaar je aan de achterkant is het credo.

De vraag blijft dan wel: Wie bespaart dan wat? Spaart de 
verzekerde dat uit of zal de verzekeraar er meer geld aan 
over houden omdat die de zorg niet hoeft te leveren? Het is 
een feit dat de reserves van alle zorgverzekeraars nu al op 9 
miljard staat. Zet daar eens tegenover dat het eigenrisico nu 
op 385 euro staat en elk jaar verhoogd wordt. Met de winsten 
die er behaald worden zou die eigenlijk per direct  afgeschaft 
moeten worden.

Het afschaffen van de zorgverzekeraars zou voor iedereen het 
beste zijn. Er moet dan een publieke basisverzekering voor 
terug komen. De voordelen van een publieke basisverzekering 
zijn het afschaffen van het eigenrisico, een gemeentelijk 
basispakket, dat het recht op (thuis)zorg garandeert en een 
inkomensafhankelijke zorgpremie. Door dit plan van de SP, 
gepresenteerd door Renske Leijten en Henk van Gerven, 
gaan zeven van de tien gezinnen erop vooruit. 

Het roer in de zorg moet dus om. De zorg is niet van private 
partijen. De zorg is van ons allemaal. En zo moeten we het 
ook organiseren. Publieke zorg met publieke organisaties die 
democratisch ter verantwoording kunnen worden geroepen. 
Waar niet de zorgverzekeraars of de managers op een 
voetstuk staan, maar de professionals. Een zorgstelsel met 
samenhang en samenwerking in plaats van concurrentie en 
wantrouwen.

Inmiddels is de SP samen met zorgverleners en andere 
organisaties een actie begonnen waar ook de SP afdeling 
Smallingerland zich met hart en ziel voor in zet. Het Nationale 
Zorgfonds. Deur aan deur worden er medestanders gezocht 
om uiteindelijk te bereiken dat het Nationale Zorgfonds er 
komt en het eigen risico afgeschaft wordt. 

Tekst Jos van der Horst
DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL

ZORG 
VOOR 
IEDEREEN


