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Donderdagochtend 2 oktober werd staatssecretaris van Rijn ontvangen 
door de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Smallingerland 
bij Sunenz Centrum in Drachten (voorheen Bertilla). Hij was daar heen 
gekomen als onderdeel van zijn ‘afbraaktour’ en om te praten over de 
uitvoering van zijn beleid. Ruim zestig actievoerders gaven hem hierbij 
een duidelijke boodschap mee. Onder de leus: ‘Stop de afbraak, Red 
de zorg!’ werd hem duidelijk gemaakt dat de SP, die met verschillende 
afdelingen vertegenwoordigd was, de vakbonden en de mensen uit de 
zorg boos zijn over de afbraak van de zorg.

Verzorgingshuizen worden gesloten terwijl er op de thuiszorg keihard 
bezuinigd wordt. De geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de 
ouderenzorg en de verzorging krijgen harde klappen. Duizenden 
zorgmedewerkers zullen ontslagen worden en op de zorg wordt 
enorm bezuinigd. Hiermee breekt het kabinet van VVD en PvdA onze 
verzorgingsstaat in rap tempo af. Mensen verliezen hun recht op zorg en 
zijn vanaf 1 januari 2015 afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen.
Bij de actie werden pamfletten uitgedeeld, spandoeken getoond en 
flink geprotesteerd tegen de afbraak van ons zorgstelsel. Volgens een 
woordvoerder van de SP:‘dat moet niet mogelijk zijn in een welvarend 
land dat zichzelf als beschaafd ziet, deze bezuinigingen en afbraak 
moeten zo snel mogelijk van tafel’.

De diverse media, kranten en Omrop Fryslân waren aanwezig om verslag 
te doen en een interview met Fenna Feenstra (SP Statenlid) te hebben. 
De actie ‘Sta op voor de Zorg’ in Drachten is zeer geslaagd. Iedereen 
werd opgeroepen om te blijven protesteren tegen het afbraakbeleid van 
deze staatssecretaris.

Alle mensen die hieraan meegewerkt hebben: Bedankt, strijd verder en 
tot ziens!

PROTEST AFBRAAKTOUR VAN RIJN

De regering heeft de ene na de andere 
bezuiniging op de zorg doorgevoerd 
en legt tegelijkertijd de zorgtaak bij de 
gemeenten. Eerder in deze Podium heeft 
u ons protest daarteen al kunnen lezen. 
Gemeenten worden verantwoordelijk voor 
de huishoudelijke verzorging, verzorging 
en begeleiding voor zieken en ouderen, 
sociale werkplaatsen, jong gehandicapten, 
arbeidsongeschikten en jeugdbeleid. Deze 
taken moeten met veel minder geld worden 
uitgevoerd. Ongeveer vier miljard euro voor 
alle gemeenten.

Het nieuwe college van Smallingerland heeft het voornemen om het  
(jeugd-)zorgbeleid zorgvuldig op te zetten (geen paniek voetbal) en wil de 
zorg dichterbij de mensen brengen. Aangezien de zorgvraag, ten opzichte 
van voorgaande jaren, niet vermindert, zullen we dit moeten oplossen met 
minder geld. In de gemeente zijn we volop bezig de zorgverordeningen 
op te zetten. Op basis hiervan zal daarna het beleid uitgevoerd kunnen 
worden en deze verordeningen zijn dan ook erg belangrijk. Het opstellen 
hiervan gebeurd niet alleen in studie- en vergaderkamertjes op het 
gemeentehuis, maar ook met de mensen en organisaties die zorg 
verstrekken en zorg vragen. Tevens is er coördinatie met omliggende 
gemeenten en worden er ‘provinciale’ samenwerkingen opgezet.

Door goed te luisteren naar cliënten en externe partijen en samen de 
uitdagingen aan te gaan denken we de zorg dichter bij de mensen te 
brengen. Minder loketten, minder formulieren en minder controle zouden 
ervoor moeten zorgen dat goede zorg met minder geld ook echt kan.

De verordeningen worden momenteel voorgelegd aan de gemeenteraad, 
en ondanks dat ‘de SP’ in Smallingerland in het college zit zullen we 
de inhoud als SP-raadsleden kritisch moeten beoordelen. Aangezien 
de materie complex is hebben de SP-raadsleden van Smallingerland 
afgelopen jaar al diverse ‘decentralisatie’ trainingen gevolgd en wij 
blijven ons hierin ontwikkelen. Alleen op deze manier kunnen wij onze 
kaderstellende en controlerende taak op deze dossiers zorgvuldig  
uitvoeren. Wij willen dat de decentralisatie op gemeentelijk niveau zo 
sociaal mogelijk gebeuren: Geen mens aan de kant in Smallingerland!

DECENTRALISATIES
Ramon Vos

Paul van Dijk



Donderdag 18 september kregen de leden van onze afdeling de 
mogelijkheid hun mening te geven over het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen komend jaar. 
Ongeveer twintig leden maakten hier van gebruik.

Michiel Schrier startte de avond, vanuit zijn rol als lid van de 
programmacommissie. Begonnen werd met een korte inleiding over het 
provinciaal bestuur, want waar gaat de provincie nu precies over? De 
provincie heeft een aantal wettelijke taken. Zo bepaalt de provincie hoe 
en waar dorpen en steden kunnen uitbreiden en waar kantoorparken en 
bedrijfsterreinen mogen komen. Verder bepaalt zij waar vaar-, spoor- en 
waterwegen, maar ook waar agrarische en natuurgebieden en recreatieve 
voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten 
structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken 
van hun bestemmingsplannen. De provincie is ook verantwoordelijk voor 
de aanleg en onderhoud van provinciale wegen en het openbaar vervoer. 
Daarnaast houdt de provincie toezicht op de naleving van milieuwetten 
voor lucht, bodem en water. Ook controleren zij de gemeenten en het 
waterschap. Naast deze wettelijke taken kan de provincie ook een eigen 
agenda maken. De inkomsten van de provincie komen grotendeels vanuit 
de landelijke overheid. Daarnaast ontvangt zij geld uit de wegenbelasting 
en eventuele aandelen in bijvoorbeeld energiebedrijven of verkoop 
daarvan.

De programmacommissie heeft er bewust voor gekozen om een 
kort programma op hoofdpunten te maken. Menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de kernbegrippen waaraan het beleid 
wordt getoetst. De titel van het programma is dan ook: Fryslan 100% 
sociaal. Aan de hand van zes thema’s: Samenleving, Wonen & ruimte, 
Duurzaamheid, Economie, Verkeer & vervoer en Financiën, wordt een 
aantal voorstellen gedaan dit doel te bereiken. De inzet van provinciale 
middelen moet gericht zijn op het socialer en economischer sterker 
maken van de provincie. Hierbij zetten wij in op breedte bij ontwikkelingen 
op gebied van sport en cultuur.

De SP wil inzetten op duurzaamheid. Niet alleen op gebied van isolatie 
en duurzame energie, maar ook door het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ook  natuurbeleid, openbaar vervoer en andere 
vervoersstromen zijn van belang. De SP denkt dat de huidige provincie 
voldoende krachtig is om uitdagingen van de toekomst op te pakken en 
het hoofd te bieden.

De aanwezige leden konden zich goed vinden in het conceptprogramma, 

wel kwamen er een aantal zorgen naar boven over het treinvervoer naar 
en van de Randstad. Dit mag niet verworden tot een boemeltreintje van 
Meppel naar Leeuwarden. Hierover is een wijzigingsvoorstel neergelegd 
bij programmacommissie.  

Jos van der Horst was nauw betrokken bij het samenstellen van de 
lijst en gaf een korte presentatie over de concept kieslijst. Begonnen 
werd met zijn plek als lijstduwer. Vanuit de eigen afdelingen vinden 
we verder Ramon Vos (23), Paul van Dijk (15) en Michiel Schrier (7) 
terug op de lijst. De beoogd lijstrekker is Fenna Feenstra uit Sneek. De 
meeste aanwezigen kennen haar al langer als een actief en betrokken 
SP-er en waren dan ook tevreden dat Fenna Feenstra de Provinciale 
Statenverkiezingen wil trekken. Na stemming werden zowel het 
programma als de lijstvolgorde unaniem aangenomen.

In de toespraak van Fenna Feenstra die volgde op de stemming 
benadrukte zij dat wij er voor moeten strijden om een stap te 
kunnen zetten naar een sociale en duurzame provincie. Het is tijd 
dat onze samenleving verder democratiseert: binnen bedrijven en 
door de georganiseerde zeggenschap van burgers op plaatselijk 
niveau. Daarnaast moet er nu écht werk wordt gemaakt van de 
duurzaamheidsagenda. Lokale opwekking van duurzame energie kan 
hierbij een rol spelen. 

AGENDA
CURSUS POLITEKE BASISVORMING

Datum:  Donderdag 23 oktober 
Tijdstip:  20.00 - 22.00
Locatie:  Huisadres Paul van Dijk
  Nijverheid 142 Drachten

Aanmelden kan nog bij Paul van Dijk 
(0512 523 419 / 06 3000 3576)

INFORMATIE-AVOND WMO

Spreker wethouder Jos van der Horst 

Datum:  Woensdag 29 oktober 
Tijdstip:  20.00 - 22.00
Locatie:  Volgt later op website

Meer informatie volgt op onze website

OPENLUCHTSPREEKUUR

Datum:  Zaterdag 1 november 
Tijdstip:  13.00 - 15.00
Locatie:  Raadhuisplein Drachten

Meer informatie volgt op onze website
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AFDELING POSITIEF OVER PROGRAMMA EN 
KANDIDATEN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN
Michiel Schrier


