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De behandeling van het beleidsplan, de begroting van de gemeente voor 
komend jaar, was een lange zit. Niet onbegrijpelijk, want de bezuinigen 
en de gevolgen voor de inwoners van onze gemeente, lagen nu open 
en bloot op tafel. Keuzes maken doet pijn. Geen kerstboom meer, het 
fietspontje over de Wijde Ee duurder, hogere hondenbelasting, bermen 
niet meer ecologisch gemaaid en de Hooidamsbrug minder vaak open. 
Maar ook meer fundamentele bezuinigingskeuzes werden besproken. 
Onderwerpen waar alle partijen, van links tot rechts een mening over 
hebben. In totaal zijn er een twintigtal amendementen en moties 
behandeld. Hierbij zaten ook voorstellen om tonnen uit de bezuinigen te 
halen, waarbij vaak een flinterdunne dekking werd gegeven. Bijvoorbeeld 
op de leefomgeving (zes ton) en bij de huishoudelijke hulp (negen ton). 
Ook de SP ziet en voelt de pijn.  “Moeilijke keuzes zijn noodzakelijk om 
sociaal beleid mogelijk te maken, waarbij niemand tussen wal en schip 
beland” aldus wethouder Jos van der Horst .

Fractievoorzitter Ramon Vos begon zijn betoog met de opmerking dat 
het jammer is dat onze terugkerende motie om de vergoeding voor 
raadsleden te verlagen, door landelijke wetgeving, niet meer mogelijk 
is. Alhoewel wij in het verleden hier nooit de handen voor op elkaar 
kregen, is de mogelijkheid om in eigen vlees te snijden een stuk kleiner 
geworden. Jammer, want dit had een structurele bezuiniging van bijna 
een ton kunnen opleveren. Dat wij als gemeenteraad toch een signaal 
geven volgt uit een bezuiniging van 35.000 euro op het eigen programma. 
De keuze van het college om deze opgave in zijn geheel bij de 
rekenkamercommissie neer te leggen, vindt de SP echter niet verstandig. 
Middels een amendement, waarvan de SP mede-ondertekenaar was, 
blijft het bedrag staan, maar neemt de gemeenteraad voor het eind 
van dit jaar een besluit over de precieze dekking binnen het eigen 
programma.

Ook wij maken ons zorgen over het hoge werkeloosheidspercentage in 
de gemeente. Dure re-integratie trajecten in het verleden hebben, gezien 
dit cijfer, maar weinig effect gehad. Door veranderingen binnen de sociale 

werkvoorziening en de Wajong zal de druk op onze sociale voorzieningen 
alleen maar toenemen. Een gemeentelijk leerwerkbedrijf kan hierin een 
grote rol spelen. Het wordt tijd om een andere weg in te slaan: “bestrijd de 
werkloosheid en niet de werklozen”.

De SP zag deze begroting vooral als een vertaling van ons 
collegeprogramma. Onaangenaam verrast waren wij dan ook over de 
paragraaf ‘economie’. Om meer banen te creëren zette de gemeente 
hierbij alleen in op het innovatiecluster, waarbij banen in de maakindustrie 
automatisch volgen. Dankzij de SP is in het collegeprogramma juist 
vastgelegd dat ook de maakindustrie een belangrijke losstaande pijler is 
van het beleid. Juist om banen te creëren die aansluiten bij het profiel van 
de werkzoekende in onze gemeente. Wij zien daarbij een grote rol voor 
het MKB. Een door de SP ingediend amendement om dit te repareren 
werd breed gesteund.

Ons tweede amendement was niet zozeer inhoudelijk, maar ging over 
de zorgvuldige woordkeuze bij het behandelen van gevoelige thema’s. 
Het geeft dan geen pas om bij de afbouw van de sociale werkvoorziening 
te spreken over liquidatie. Ons ingediende voorstel om dit te veranderen 
werd unaniem aangenomen.

UIT DE RAAD: BELEIDSPLAN IS GOEDE WEERGAVE 
COLLEGEPROGRAMMA
Michiel Schrier

Op zaterdag 1 november hield de afdeling Smallingerland van de SP al 
weer haar tweede openluchtspreekuur. Ditmaal stonden de fractieleden
en de wethouder op de markt van het vernieuwde Raadhuisplein. 
Inwoners van de gemeente konden weer hun vragen en opmerkingen 
kwijt over de koers van de gemeente en de SP in de afgelopen periode. 

‘Wat verandert er in de zorg per 1 januari? Wat is het verhaal achter de 
perikelen rond de Lawei? Wat gaan we doen met de re-integratie?  Dit 
zijn allemaal vragen waarmee de fractie en de wethouder mee bezig zijn 
geweest en waar wij graag de inwoners over wilden informeren en hun 
mening vragen’, zegt wethouder Jos van der Horst. Dit leverde net als de 
vorige keer weer een aantal goede gesprekken op. 

Verder heeft een aantal SP-ers ZO-kranten verspreid in de wijk de 
Bouwen. Ook helpen bij het verspreiden van de ZO-krant? Neem dan 
contact op met André van Leeuwen (leeuwtjes400@hotmail.com).

OPENLUCHTSPREEKUUR WEER EEN SUCCES
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Toen ik de nieuwe participatiewet goed doorlas, moest ik denken aan 
de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ook toen probeerde men niet de 
werkloosheid te bestrijden, maar bestreed men de werklozen. Zij werden 
beschouwd als het grote probleem dat alleen op te lossen was door hen 
hard aan te pakken. Zo zouden ze vanzelf wel werk vinden. De Janse 
Bagge Bend maakte hier in het Limburgs een liedje over dat heette 
“Sollicitere” (1982). Ik kon het niet laten en heb de tekst aangepast aan de 
huidige tijd: 

Participere (32 jaar later)

De perspectieven voor de toekomst, zijn er voor mij haast niet.
Al heb ik  zo mijn best gedaan, een baan ligt niet in het verschiet.
Al ben je onderwijzer, verpleger of psycholoog
De komende jaren ben je waarschijnlijk werkeloos
Je moet Participere, ze zeggen Allé joh:Participere!
Heb ik nog een toekomst? Je moet Participere
Zeg, ben ik het probleem? Ze zulle je wel Lere!
Of alleen het afschuifsysteem?
Ik moet Participere!
Dat doe ik alleen

Verzorgingsmaatschappij afgebroken door de staat
Hier hanteert men allang niet meer de menselijke maat
Ze blijven maar roepen: “ je moet wel voor je kansen gaan”.
Ik blijf solliciteren,maar krijg daarmee geen baan!
Je moet Participere, kom op joh Participere!
Krijg ik een salaris? Je moet Participere!
Waar staat die vacature? Je moet Participere
Hoe lang moet dit nog dure? Je moet Participere!
Werk dan maar alleen

Meedoen zonder loon heet nu tegenprestatie
Bezuinigen heet dat,  echt geen sollicitatie
Hoeveel had ik nog meer moeten leren?
Nu kan ik alleen maar door  re-integreren
Je moet Participere,Participere!
Wie moet er dan zorgen? Ik moet Participere!
Waar moet ik nog voor vechten? Je moet Participere
Heb ik dan geen rechten? Je moet Participere!
Waar gaan we nu toch heen? Ik moet Participere!

Waar is dan die baan waarop ik kan solliciteren
Wie geeft mij een kans, is het tij nu nog te keren
Willen is toch kunnen en succes is voor jou een keus
Ik blijf het steeds proberen,maar kijk  steeds weer op m’n  neus
Maar ik moet Participere, ja Participere!

Heb ik nog een toekomst? Je moet Participere!
Krijg ik een salaris? Je moet Participere!
Wie moet er dan zorgen? Je moet Participere!
Wie geeft mij een baantje? Je moet Participere!
Moet je steeds met minder? Je moet Participere!
Wie denkt er aan Morgen? 
Dat doen wij alleen!

INFORMATIE-AVOND WMO
Wij staan aan de vooravond van grote 
veranderingen in de zorg. Eén januari 
2015 wordt een aantal zorgtaken 
overgeheveld naar de gemeenten. Zij 
mogen het beleid uit gaan voeren met 
minder geld. Zorg is met name een 
onderwerp dat van ons allemaal zou 
moeten zijn. 

Onze wethouder Jos van der Horst 
neemt ons mee in de veranderingen 
en de gevolgen voor de inwoners van 
onze gemeente. Hoe kunnen wij er voor 
zorgen dat deze bezuinigingen zo sociaal 
mogelijk worden opgevangen!

Datum:  Maandag 24 november
Tijdstip:  Inloop vanaf 19.30, start  
  om 20.00 uur.
Locatie:  Wijkcentrum De Skammel
  in de Trisken
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PARTICIPERE

De SP is wel blij met de vorderingen die onze gemeente maakt binnen de 
drie decentralisaties, het belangrijkste thema binnen het collegeakkoord 
voor de komende jaren.

Tijdens het debat dat volgde, werden alle moties en amendementen 
behandeld. De kosten voor kaartjes voor het pontje stijgen minder snel, 
we blijven bermen ecologisch maaien en ook blijft de brug even vaak 
open. Tevens gaf het college aan nog eens goed naar de lange termijn 
effecten van de bezuinigingen op de leefomgeving te zullen kijken.
Ook moties om specifiek beleid te maken voor kinderen die in armoede 
opgroeien werden breed gesteund. Het paradepaardje van het CDA om 

de grondprijzen te verlagen (poging nummer duizend-en-één) haalde 
het ook deze keer niet. Het college had al toegezegd de kerstboom te 
behouden. De SP zag in het verleden geen heil in het kappen van een 
boom in de Ardennen, om deze vervolgens te verslepen naar de Lawei-
rotonde en stemde desondanks tegen het amendement om de kerstboom 
te behouden. De oppositie had een grote kans om het parkeren op de 
koopavonden in december gratis te maken. Tijdens het debat was dit al 
geregeld. Zelfs GroenLinks was voor meer autoverkeer en het college 
nam de motie over. De indieners vonden het echter een goed idee om de 
motie alsnog in stemming te brengen. Hierbij sneuvelde deze en was het 
eerder behaalde succesje teniet gedaan.

Paul van Dijk
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