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Iedere partij moet zelf bepalen hoe die zijn 
volksvertegenwoordigende taak uitvoert. Daar heeft de SP  geen 
raadsprogramma voor nodig. Deze woorden sprak Jos van der 
Horst uit in de Raadsvergadering van 26 april 2018.

Voor ons ligt een stuk waar de titel raadsprogramma aan 
gegeven is. De fractie van de SP probeert in de eerste plaats te 
doorgronden waarom dit stuk op initiatief van de grootste partij 
in deze Raad hier nu ligt.Geen enkel verkiezingsprogramma, 
ook dat van de ELP maakt hier gewag van. Een duvel uit de 
grote doos van Pandora.  Helpen we met dit stuk wat de titel 
raadsprogramma draagt de democratie verder en brengen we de 
burger dichter bij het bestuur van deze gemeente? De fractie van 
de SP betwijfelt dit ten zeerste.

Dit “programma” is slechts een opsomming van punten die het 
werk van de gemeente en de raad van gisteren, eergisteren en 
daarvoor beschrijven, niets nieuws dus.   Het stuk zou naar het 
oordeel van mijn fractie alleen kunnen werken als besloten word 
om de gemeente als partijpolitiek stelsel op te heffen en over 
te gaan naar een bestuursmodel zoals dat in bedrijven werkt. 
Het bedrijf wordt dan bestierd door een bestuur, in de gaten 
gehouden door een raad van toezicht. De partijpolitiek daarin is 
geheel verdwenen.  Verkiezingen zijn dan ook niet meer nodig, je 
wijst alleen een aantal toezichthouders aan.

De SP vindt dat juist het klassieke spel tussen oppositie en 
coalitie er juist voor zorgt dat het bestuur van een gemeente 
scherp blijft en zich gecontroleerd weet door raadsleden die 
vanuit verschillende ideologieën meningen en voorstellen op 
het college afvuren. Dit stuk is er juist op gericht om een groot 
deel van het debat voor te zijn. Kortom het zou om ideologie 

moeten gaan. Scherpe accenten, scherpe, debatten dat is juist de 
bedoeling van dualisme. Als alle verschillen worden weggemoffeld 
onder het mom van een raadsbreed programma dan weet de 
kiezer straks helemaal niet meer waar ie op moet stemmen.  Hoe 
meer er collectieve afspraken in de Raad worden gemaakt des te 
groter de schade op het politieke stelsel in deze gemeente.

Het ziet er naar onze mening dus naar uit dat de Eerste 
Lokale Partij de gemeenteraad wil runnen als een bedrijf. Alle 
aandachtspunten worden gestroomlijnd en zijn erop gericht 
om de oppositie van meet af aan monddood te maken. De SP 
hecht veel waarde aan oppositievoeren, want dat houdt de Raad 
scherp. Als iedereen hetzelfde vindt houdt je middelmatigheid 
over.

Naar het gevoel van mijn fractie lees ik hier een afschrift van het 
verkiezingsprogramma van de ELP. Er wordt ons gevraagd dit 
stuk vast te stellen. Als bedoeld wordt dat we vaststellen dat het 
stuk hier in de Raad aan de orde komt dan stellen we dat vast. 
Dat is dan ook alles wat de SP betreft. De Raad bestaat uit 10 
partijen met 10 programma’s. Een verkiezingsprogramma is een 
afspraak tussen elke partij en zijn achterban.

Mijn advies aan de ELP is: pak de macht, lever twee 
wethouders, ga ervoor staan en laat de raad haar werk doen 
op de klassieke manier. Vorm een coalitie. De SP houdt u 
in de gaten en wij zullen alle voorstellen langs onze meetlat 
van menselijke waardigheid,gelijkwaardigheid en solidariteit 
leggen. Voorstellen die aan die drie beginselen voldoen zullen 
we steunen. Verder moet iedere partij zelf bepalen hoe die zijn 
volksvertegenwoordigende taak uitvoert. Daar heeft de SP in 
ieder geval geen raadsprogramma voor nodig.

Laat de ELP de punten maar inbrengen tijdens de 
coalitiebesprekingen. Als de andere partijen het accepteren mee 
te gaan in het programma van de ELP, dan is dat aan hen. Wij van 
de SP gaan niet op voorhand al instemmen en de aanhangwagen 
zijn van de grootste partij.
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RAADSPROGRAMMA? IK DACHT HET NIET!
Jos van der Horst



Op zaterdag 2 juni a.s. gaan in Harlingen actie- en 
belangengroepen uit meerdere provincies samen met 
verontruste bewoners uit o.a. Friesland, Groningen, Drenthe 
en Utrecht en verschillende politieke partijen, o.a. de SP hun 
krachten bundelen in een grote manifestatie tegen gas- en 
zoutwinning die mijnbouwschade veroorzaakt. We zijn het zat!

DRIE RODE KAARTEN
Diverse sprekers vanuit de actiegroepen en de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke politiek, onder wie Tweede 
Kamerlid  Sandra Beckerman, zullen zich uitspreken. 
Er worden drie grote rode kaarten uitgedeeld aan de 
mijnbouwbedrijven Frisia, Vermilion en NAM. De bodem is 
bereikt! 

Op de voor deze manifestatie opgetuigde facebookpagina:  
“Samen Tegengas Harlingen” kunt u meer informatie vinden 
over de deelnemende actiegroepen, diverse sprekers en het 
verloop van onze manifestatie.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Het moet afgelopen zijn met gaswinning, omdat de risico’s en 
de kosten van de schade enorm zijn en niet meer opwegen 
tegen de baten. Frisia loopt weg voor schadevergoeding in 
Wijnaldum en omgeving. Het moet afgelopen zijn met plannen 
voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee. De zoutwinning 

uit de Waddenzee kan leiden tot schade aan huizen in 
Harlingen en leidt tot aantasting van het door ons allemaal 
gekoesterde Waddengebied, Unesco werelderfgoed! Het 
wordt tijd dat mijnbouwbedrijven maatschappelijk verantwoord 
gaan gedragen. 

FRACKING
We zien dat de concrete plannen voor gaswinning door 
middel van de frackingmethode in Nederland toenemen. 
Fracking leidt tot grote onrust en daarbij kunnen aardbevingen 
ontstaan. Diverse onderzoekers zijn er van overtuigd dat 
vervuiling van het grondwater door fracking heel goed 
mogelijk is. 

Deze risico’s worden echter afgedaan als een mogelijk 
bijkomstigheid. Het moet en het kan anders voor het klimaat 
én voor onze leefomgeving.  Gezien het bovenstaande 
organiseren belangengroepen en politieke partijen de 
landelijke manifestatie in Harlingen op 2 juni a.s. van 11.00-
14.00 uur. Iedereen is welkom. 

SAMEN TEGENGAS HARLINGEN

 

AGENDA 
MANIFESTATIE GAS- EN 
ZOUTWINNING
Zaterdag 2 juni 2108
11.00 - 14.00 uur
Harlingen
Facebook: Samen tegengas Harlingen

Vanuit onze afdeling gaan we uiteraard ook 
naar deze manifestatie. Laat ons weten 
op smallingerland@sp.nl dat je ook heen 
gaat. Mail gerust ook voor vragen  om mee 
te kunnen rijden naar Harlingen.Laat ook 
weten op de facebook site van: Samen 
Tegengas Harlingen “ dat je ook gaat.

De organisatie wil graag een goede 
inschatting maken van het aantal mensen 
dat komt.


