
ASSER TOMAATBLAD 
OP WEG NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018  

 
Door onze voorzi
er Ben Schelleman 

 

SP voert door het hele land campagne voor de gemeenteraads-

verkiezingen van 2018, ook in Assen. Dit jaar pakken we groot uit. 

We willen de wijk in, langs de deuren gaan, om kiezers te overtui-

gen SP te stemmen. Wij staan een aantal zaterdagen op het Koop-

mansplein, maar ook met onze bakfiets in een aantal winkelcentra. 

 

Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Veel vrijwilligers! Daar-
om deze oproep aan alle leden van de afdeling om zich aan te 
melden om te komen helpen. Alle hulp is welkom, klein of groot. 
 

Hieronder staat een overzicht van de geplande ac'viteiten voor de komende 'jd: 

 Een aantal mensen hebben zich al bij de laatste ALV zich aangemeld; deze namen staan 

genoteerd. T.z.t. krijgt iedereen die zich hee. aangemeld een bericht met de precieze  

loca'es en 'jden.  

Ben je van plan om te helpen, al is het maar een uurtje, laat het ons weten.  

Dat kan via assen@sp.nl  Voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd. 

Als je niet in de gelegenheid bent om op genoemde data te helpen? Gee. niet, je kunt ons 

ook helpen door bijvoorbeeld in je eigen buurt of wijk te folderen en/of de verkiezings-

krant rond te brengen. Mail naar assen@sp.nl om je aan te melden. 

 

SP WIL AANPAK WOEKERWINSTEN MET ZORGGELD IN ASSEN 
 

Door onze frac�eleider Jan Broekema 

 

De Rekenkamer deed in opdracht van de raad onderzoek naar winsten door zorginstellin-

gen in Assen. Hieruit bleek dat 66 procent van de instellingen geen financiële openheid van 

zaken gaf en dat bij veel instellingen die dit wel deden enorme winsten gemaakt werden, 

soms tot wel 32 procent. Voor de SP frac'e aanleiding om maatregelen voor te stellen om 

dit te stoppen. 

SP frac'evoorzi;er Broekema: "We zien woekerwinsten met geld, met publiek geld, dat 

bedoeld is voor de zorg dat niet aan de zorg wordt  

besteed. De SP vindt dit schandalig. Het is niet voor niks 

dat de SP tegen marktwerking in de zorg is. Samenwer-

king zonder winst, zodat zorggeld echt naar zorg gaat  

zou het uitgangspunt moeten zijn. 

 

Lees verder op :  h;ps://assen.sp.nl/nieuws/2018/02/sp-wil-aanpak-woekerwinsten-met-

zorggeld-in-assen 
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Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden in 

Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze, en Noor-

derveld 
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AGENDA 

Op 14 februari a.s.  vind de algemene 

ledenvergadering plaats over de goed-

keuring van het SP verkiezingsprogram-

ma voor de gemeenteraadsverkiezingen  

Wijkcentrum de Componist 

Paganinilaan 15 

9402 VH Assen 

Zaal open:     19:00 uur 

Aanvang:       19:30 uur 

 

CONTACTGEGEVENS: 

SP  afdeling Assen 

Goorsprake 13  

9451 KW Rolde 

�: 06 4914 8175 

� assen@sp.nl 

h;ps://assen.sp.nl 

 

HULPDIENST SP ASSEN 

Prak'sche helpende hand  voor leden en 

niet-leden die problemen hebben met 

gemeentelijke instan'es en die graag op 

weg geholpen willen worden. 

Voor contact met de hulpdienst kunt u 

mailen naar assen@sp.nl. 

Wanneer Van Tot Wat we gaan doen Locatie

woensdag 14 februari 2018 16:00 18:00 De aftrap: uitdelen valentijns- Station Assen

kaarten en snoeptomaten

vrijdag 23 februari 2018 19:00 21:00 De wijk in Noorderpark

zaterdag 24 februari 2018 11:00 15:00 Flyeren met de bakfiets Winkelcenturm Nobellaan

vrijdag 2 maart 2018 19:00 21:00 De wijk in Assen Oost

zaterdag 3 maart 2018 11:00 15:00 Flyeren met de bakfiets Winkelcentrum Vredeveld

zaterdag 3 maart 2018 11:00 15:00 Flyeren met de bakfiets Koopmansplein

vrijdag 9 maart 2018 19:00 21:00 De wijk in Peelo

zaterdag 10 maart 2018 11:00 15:00 Flyeren met de bakfiets Winkelcentrum Peelo

zaterdag 10 maart 2018 11:00 15:00 Flyeren met de bakfiets Koopmansplein

vrijdag 16 maart 2018 19:00 21:00 De wijk in Pittelo

zaterdag 17 maart 2018 11:00 15:00 Flyeren met de bakfiets Koopmansplein

maandag 19 maart 2018 19:00 21:00 De wijk in Lariks

dinsdag 20 maart 2018 19:00 21:00 De wijk in Baggelhuizen

woensdag 21 maart 2018 7:30 21:00 Stemmen op de SP Stembureau's



EVEN VOORSTELLEN 

Jan Meruma,  
bestuurslid en penningmeester 
 

Geboren in 1967. 

Getrouwd en een 

dochter.  

In 2009 ben ik lid 

geworden van de 

SP. Dit naar aanlei-

ding van een bij-

eenkomst tegen de 

verhoging van de 

AOW-lee.ijd. 

Een onderwerp dat nog steeds actueel is.  

 

Ik ben ook lid van de SP omdat ik vind dat 

de SP de enige par'j is die ook duidelijk 

opkomt voor de belangen van mensen die 

niet goed kunnen meekomen in de huidi-

ge maatschappij waar egoïsme en indivi-

dualisme de norm lijken te zijn. 

 

Men hee. mij gevraagd om de func'e van 

penningmeester te vervullen binnen het 

bestuur. Wellicht hee. dat te maken met 

het feit dat ik in mijn werk op een accoun-

tantskantoor gewend ben om met cijfers 

om te gaan. 

 

 

Bas Ananias, of Joke 
bestuurslid en kandidaat raadslid 
 
wie het eerst is, eerst maalt 

 

EINDELIJK: NA JAREN VAN SP VERZET VERLAAGT COLLEGE  

EIGEN BIJDRAGE WMO 

Door de SP raadsfrac�e 

De afgelopen jaren plei;e de  

SP Assen consequent voor een  

verlaging van de eigen bijdrage bij 

de WMO. Het college en een  

meerderheid in de Asser gemeente-

raad hield al'jd vol aan de in veel 

gevallen torenhoge bijdragen die 

mensen die zorg nodig hebben 

moesten betalen. 

 

SP frac'evoorzi;er Broekema: We kennen allemaal de verhalen van mensen die soms 

wel honderden euro's per maand meer moesten betalen aan zorg, die de broodnodige 

zorg moesten stoppen vanwege deze financiële drempels. Onnodig roepen wij al jaren. 

De zorg moet goed toegankelijk zijn, en bovendien is het geld er ook voor. 

 

Aan het einde van de raadsperiode stelt het college voor om de eigen bijdrage voor  

verschillende WMO onderdelen zoals begeleiding en dagbesteding, te maximeren op  

€ 17,60 per 4 weken.  

Broekema verzucht: "hehe, eindelijk. Wij stelden dit al jaren voor. Het is laat, maar goed 

dat het college nu ook inziet dat het anders moet, met de SP meegaat en dit verlaagd”. 

 

h;ps://assen.sp.nl/nieuws/2018/01/eindelijk-na-jaren-van-sp-verzet-verlaagt-college-

eigen-bijdrage-wmo 

 

SP ‘NU DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ALESCON  
BEËINDIGEN KAN ECHT NIET’ 

 

Door de SP raadsfrac�e 

 

De raadsfrac'e hee. schri.elijke vra-

gen gesteld over Alescon. Raadslid Alie 

Dekker wil dat het besluit om de ge-

meenschappelijke regeling Alescon te 

beëindigen wordt uitgesteld. De frac'e 

vindt dat de gemeente Assen verant-

woordelijk was voor de getroffen 

groep arbeidsgehandicapten en wil 

eerst excuses en nader onderzoek. 

 

Dekker wil onder andere weten of Alescon ten onrechte bonussen en subsidies hee. 

ontvangen. Alescon was 100% aandeelhouder van meerdere BV’s. De bonus begeleid 

werk ad 3000,- euro per .e was bedoeld voor elke gerealiseerde  

begeleid-werken plaats bij een reguliere werkgever. 

 

Donderdag spreekt de raad van Assen in een opiniërend debat over de beëindiging van 

de gemeenschappelijke regeling Alescon.  

 

De colleges van de zes deelnemende gemeenten hebben dit 

besluit al genomen maar moeten formeel nog toestemming 

vragen aan de afzonderlijke raden. De raden kunnen alleen 

weigeren als dit collegebesluit in strijd is met het recht en 

het algemeen belang. De SP in Assen hoopt dat ook de ande-

re gemeenteraden op de rem trappen en hun raadsvoorstel 

tot nader orde terug sturen naar hun colleges. 

 

h;ps://assen.sp.nl/nieuws/2018/01/sp-nu-de-emeen-

schappelijke-regeling-alescon-beeindigen-kan-echt-niet 


