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Succesvolle avond over zorg 

Ongeveer 40 mensen bezochten de door de SP
georganiseerde debatavond met als thema: 
Uw zorg, mij een zorg?
Ze waren getuige en deelnemer van een levendige 
discussie. Er waren zowel gebruikers van zorg aanwezig 
als werkers . Dhr Jan van Loenen, Zorgbelang Drenthe 
verdedigde met verve de gebruikers van zorg en 
benadrukte dat er te veel naar de kosten gekeken 
wordt en te weinig naar de opbrengsten. 
Dhr Hillebrandt Aardema, vakbondsbestuurder van het 
CNV benadrukte dat er te weinig naar de werkers en 
gebruikers van zorg geluisterd wordt waardoor overheidsbesluiten niet gedragen worden en 
ook slecht uitvoerbaar zijn. Het werken in de zorg wordt steeds meer als onaantrekkelijk 
ervaren. Renske Leijten, SP TweedeKamerlid toonde zich als een kamerlid die daadwerkelijk op 
de hoogte is wat er zich in de zorg afspeelt en verdedigde de belangen van zowel de gebruikers 
als de werkers.  Margreeth Smilde, CDA 2e Kamerlid was het opmerkelijk vaak met Renske eens 
maar benadrukte vaak dat de kosten van de zorg niet meer beheersbaar zijn, zodat er wel 
maatregelen genomen moeten worden. De SP gebruikt de informatie, verhalen en 
onderwerpen die zijn aangedragen tijdens de avond voor verder onderzoek naar de zorg in 
Assen. Meer informatie hierover volgt.

Megabanners “HET KAN” door heel Assen geplakt

Net als in heel Nederland zijn de nog lege verkiezingsborden in heel Assen voorzien van diverse 
megabanners “HET KAN”. 

Deze banners zijn een mooie voorloper van de landelijke SP-campagne die op 9 juni moet gaan 
leiden tot een goed resultaat. De verkiezingsborden, die na de gemeenteraadsverkiezingen 
waren blijven staan met het oog op 9 juni, waren net helemaal schoongemaakt. Ideaal dus voor 
deze zeer opvallende banners!

Voor actuele informatie:
www.assen.sp.nl

en kijk voor nieuws en informatie van 
onze SP-ers in de Drentse Staten op
www.drenthe.sp.nl

http://www.assen.sp.nl/
http://www.drenthe.sp.nl/
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Ledenvergadering in teken van verkiezingen en jaarverslag

Woensdag 7 april hield de SP Assen een ledenvergadering. In een goed gevulde zaal van 
buurtgebouw de Steiger werd goed gediscussieerd over het concept verkiezingsprogramma 
voor de aanstaande TweedeKamer verkiezingen en de kandidatenlijst. 

De ledenvergadering kwam tot de conclusie dat er een uitstekend programma ligt maar had 
toch nog een 7-tal wijzigingsvoorstellen. Deze worden ingediend en komen tijdens het congres 
van 24 april ter stemming. 6 leden gaan namens onze afdeling naar dit congres toe.

Naast de onderwerpen over de TweedeKamer verkiezingen stond ook het jaarverslag ter 
bespreking op de agenda. De kascommissie had onderzoek verricht naar de financiele 
boekhouding van de afdeling en alles in orde bevonden. De ledenvergadering keurde het 
jaarverslag en financiele boekhouding goed.

College Assen: 5 voor de prijs van 4

Het college in Assen gaat 5 wethouders tellen. Dit ondanks dat verschillende coalitiepartijen 
hebben aangegeven 4 wethouders voldoende te vinden en er grote bezuingingen op Assen 
afkomen. De SP vindt dit ongewenst en is van mening dat de kosten voor wethouders niet 
hoger mogen zijn dan nu het geval is. Hiervoor dient de partij dan ook tijdens de vergadering 
waarin het nieuwe college geinstalleerd gaat worden een motie in. 5 voor de prijs van 4.

De SP heeft in het verkiezingsprogramma en tijdens het informerende gesprek aangegeven aan 
wethouders niet meer te willen uitgeven dan nu het geval is. Assen moet miljoenen bezuinigen, 
de stad is prima te besturen met 4 full-time wethouders, dan ga je nu niet zo'n 100.000 euro 
per jaar extra uitgeven aan een wethouder. Dat er nu toch voor 5 full-time wethouders is 
gekozen vindt de SP een ongewenste situatie. De SP stelt dan ook voor dat de 5 nieuwe 
wethouders samen niet meer gaan verdienen dan de 4 wethouders nu.

SP fractievoorzitter Jan Broekema: “Van inwoners, verenigingen en instellingen vragen we om 
in deze tijd zuinig aan te doen, geld te besparen. Waarom dan niet aan de collegeleden. 
Zij kunnen ook prima met een beetje minder. Dan hebben de coalitiepartijen hun zin 
met 5 wethouders maar komt dit niet op het bordje van de Assenaren.”

 www.stufimoetblijven.nl
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