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De eerste volle werkweek als wethouder 
van de gemeente Smallingerland zit er 
op moment van schrijven bijna op. Het 
was een zware, intensieve week van veel 
overleggen, veel stukken lezen en vooral 
veel luisteren. Het is toch wel echt een 
heel andere wereld waarin ik nu terecht 
ben gekomen. Daar waar het gestrekte 
been mijn aanpak was in het begin van 
mijn eerste raadsperiode daar moeten 
nu door middel van onderling vertrouwen 
en overleg de veranderingen die we, als 
socialisten, zo graag zien gebeuren.

De eerste collegevergadering, op dinsdag, was direct al een hele dobber 
omdat er op korte termijn een enorm pak stukken gelezen moest worden. 
Het overkwam me dus dat ik op zondagavond nog zat te lezen. Dit is 
onoverkomelijk omdat ik er, als ik de agenda met afspraken bekijk, door de 
week bijna niet aan toe kom. Hier zal ik overduidelijk een weg in moeten 
zien te vinden en keuzes moeten maken.

Er gebeurt in zo’n week natuurlijk van alles in de gemeente daar wordt 
je als wethouder in meer of mindere mate direct bij betrokken. Om te 
schetsen waar je dan aan moet denken is het direct handelend op treden 
van de afdeling Leefomgeving na het drama met de ingestorte dug-out in 
onze buurgemeente. Direct de volgende dag werden alle dug-outs in onze 
gemeente aan een onderzoek onderworpen of ze veilig genoeg waren.

De gesprekken met de medewerkers waren deze week echter wel de 
belangrijkste zaken waar ik mij mee bezig heb gehouden. Ik heb met 
veel mensen gesproken en daarbij heb ik veel indrukken op gedaan. 
De mensen van de WMO afdeling bijvoorbeeld zijn een hecht team die 
voor goede resultaten voor de mensen gaan maar wel binnen bepaalde 
richtlijnen moeten handelen. Dat is vaak een behoorlijk spanningsveld. 
Binnenkort ga ik met deze mensen mee de wijken en de dorpen in om zelf 
eens die “keukentafelgesprek “ mee te maken.

Het openbaar bestuur ligt letterlijk en figuurlijk onder een vergrootglas. Ik 
ondervond het deze week letterlijk. Nu wil het geval dat ik sinds jaar en 
dag Flora, mijn cocker spaniël, los bij mij laat lopen als ik haar uit laat. Ze 
luistert goed, dus geen centje pijn. Totdat ik deze week door een raadslid 
van een oppositiepartij aangesproken werd op het feit dat de wethouder 

ONDER HET VERGROOTGLAS
zich niet aan de verordening (alle honden binnen de bebouwde kom 
dienen aangelijnd te zijn) hield. Ook de burgemeester was al op de hoogte 
gesteld van dat feit.

Natuurlijk heeft men een punt. De wethouder moet zich als eerste houden 
aan de verordeningen en regels die gelden in een gemeente. Het is even 
wennen voor Flora, maar ze loopt inmiddels keurig aan de lijn. Alleen bij 
het hondenspeelkwartier in het Haersmapark gaat ze even los.

Jos van der Horst

Niet allen Jos van der Horst moet wennen 
aan zijn nieuwe baan. Ook in de raad zijn 
de rollen die de verschillende partijen 
spelen veranderd. Na jarenlang, zoals 
Jos het noemt: ‘met gestrekt been er 
in gaan’, is het nu mede onze taak het 
collegeprogramma te verdedigen. In 
principe geen probleem, want met 99 
procent van de inhoud zijn wij het 100 
procent eens.

Gelukkig zijn er afdelingen van de SP, in 
andere gemeentes, die deze situatie al 

eerder hebben meegemaakt.  Afdelingen die te braaf werden, of juist te 
hard oppositie gingen voeren. Mensen hebben als snel het idee: ‘de SP 
zit in het college en nu wordt alles wel geregeld’. De praktijk is helaas 
weerbarstiger en is niet van vandaag op morgen geregeld. Daarom blijft het 
belangrijk om in contact te blijven met de mensen in de buurten, dorpen 
en wijken om vervolgens dit geluid te laten horen. Wij blijven dan ook als 
afdeling regelmatig zichtbaar op straat om te luisteren naar de mensen en 
ons handelen uit te leggen. Hiermee kunnen wij de meerwaarde laten zien 
van een college met de SP. Signaleren wij misstanden dan zullen wij deze 
zeker aankaarten.

Ook voormalige collegepartijen en afvallige leden hiervan, proberen hun 
draai te vinden. Een voorbeeld is het veranderbudget om de gevolgen van 
de transities op te vangen. Dit was een belangrijk punt voor de SP in de 
onderhandelingen, want hiermee krijgt het college de bevoegdheid om 
snel in te kunnen springen op urgente problemen, zonder hiervoor eerst 
naar de raad te hoeven. 

Natuurlijk moeten de uitgaven achteraf altijd verantwoord worden. Volgens 
ons een goede manier om de overheveling van taken naar de gemeente en 
de bijkomende bezuinigingen zo sociaal mogelijk te laten verlopen. Volgens 
de voormalige coalitie partijen kan en mag je de gemeenteraad niet op 
die manier passeren. Zouden wij ook zeggen als wij in de oppositie zaten. 
Vergeten wordt dat in het verleden dezelfde methode is gehanteerd ten 
aanzien van de ontwikkeling van het centrum, met veel hogere bedragen! 
Nieuwe tijden en een ander college waarbij investeren in mensen boven 
het stapelen van stenen gaat. Het doel heiligt, wat mij betreft, dan de 
middelen.

VERANDERENDE ROLLEN
Michiel Schrier



AGENDA
OPENLUCHTSPREEKUUR
Wilt u weten waarom: 

• huishoudelijke hulp 1 alleen nog maar 
bij meer dan 3 uur vergoed wordt?

• wij geen koopzondagen willen in 
Smallingerland?

• bijzonder bijstand van 110% naar 115% 
van het sociaal minimum gaat?

• er twee miljoen gereserveerd wordt voor 
centrum plannen?

• wij een gemeentelijk leerwerk bedrijf 
willen?

Komt u dan naar onze openluchtspreekuur. 

Datum: Zaterdag 5 juli van 13.00 -16.00
Locatie: Het carillion in Drachten

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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Hierboven schrijven Jos van der Horst en 
Michiel Schrier over de veranderende rollen 
waarmee de volksvertegenwoordigers te 
maken krijgen nu de SP deel uitmaakt van 
het college.

We kunnen nu wellicht minder hard 
oppositie voeren in de gemeenteraad, 
maar daar staat tegenover dat wij veel 
hebben kunnen binnenhalen van onze 
standpunten, wensen en ideeën.

Er is een veranderbudget afgesproken 
voor de komende drie jaren, zodat de grootste moeilijkheden kunnen 
worden opgelost in de veranderende omstandigheden ten aanzien van de 
Participatiewet, de Jeugdzorg en de WMO.

De norm voor de bijzondere bijstand is verruimd naar 115% van het 
minimuminkomen en ook in de situatie van uitkeringsgerechtigden en 
andere werkzoekenden streven wij er in de komende raadsperiode naar 
om een beter en socialer beleid te voeren.

Iedereen weet dat de SP de afgelopen jaren actie gevoerd heeft voor een 
betere behandeling van uitkeringsgerechtigden en de afschaffing van de 
huidige re-integratietrajecten. 

“Eerlijk loon voor eerlijk werk” was en is nog steeds ons devies.
Momenteel is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de opzet 
van een Leerwerkbedrijf. Het is mijns inziens een kwestie van politieke 
wil of deze er in de nabije toekomst ook komt. Op 12 juni is de volgende 
bijeenkomst om zo snel mogelijk tot een menswaardiger en socialer 
systeem voor de re-integratie te komen.

Helaas kunnen we de trajecten zoals ze de afgelopen jaren waren ingezet 
niet per direct stopzetten, maar we hebben wel goede hoop dat er in 
de nabije toekomst op een socialere en gelijkwaardiger manier met de 
mensen in de trajecten wordt omgegaan.

We streven naar een opzet van het Leerwerkbedrijf waarin gekeken wordt 
naar de belangen van de verschillende betrokken partijen. Dat betekent 
dat er verbeteringen zijn voor de gemeente, het bedrijfsleven èn de 
uitkeringsgerechtigden. Dit is belangrijk voor de SP, omdat het recht doet 
aan onze kernwaarden: de waardigheid van de mens, gelijkwaardigheid en 
solidariteit.

We houden u op de hoogte!

RE-INTEGRATIE SOCIALER EN MENSWAARDIGER
Paul van Dijk

Onze actie, een jaar geleden, waarin een chain gang symbool stond 
voor het re-integratie beleid en het werken onder het minimumloon.


