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SP: stop afbraakbeleid bibliotheek       cartoon 
 
Donderdag 30 juni debatteerde de raad voor het eerst over  
de enorme bezuinigingen op de bibliotheek in Assen.  
Het college wil oa. alle wijkfilialen in Assen sluiten.  
De SP vindt dit onacceptabel. 
 
SP fractievoorzitter Jan Broekema: “Het college durft de  
bezuiniging van 450.000 euro en sluiting van alle wijkfilialen  
een aanpassing in het beleid te noemen. De SP noemt het  
liever bij de naam: keihard afbraakbeleid.  Alle wijkfilialen  
dicht. Geen service, geen ontmoeting, geen plek,  
geen laagdrempeligheid, geen wijkvoorziening,  
geen kleinschaligheid. De bieb als kostenpost in plaats van  
een investering in onze maatschappij. De SP gaat hier  
niet mee akkoord”. 
 
Volgens de SP fractie zijn er daarnaast bij dit collegevoorstel  
nog heel veel onduidelijkheden, oa over de frictiekosten.  
Daarnaast liggen er veel kansen die nu niet zijn bekeken,  
en zijn inwoners niet betrokken. De SP wil dan ook dat de raad 
 meer tijd uittrekt om duidelijkheid te krijgen over de cijfers,  
om alternatieven serieus te bekijken en inwoners te betrekken.   
Dan kun je het pas hebben over de inhoud, over visie op de bieb, maar vooral ook op onze wijken en 
sociale samenhang in de buurten en zijn niet de kille cijfers leidend.   
 
Voor in uw agenda: SP BBQ 
 
Een vaste traditie vindt ook dit jaar weer plaats: De SP BBQ. Een mooi moment om onder het genot van 
een hapje en drankje samen bij te praten, het afgelopen jaar te evalueren en het komende jaar te 
bespreken. Op zaterdag 3 september zal deze weer plaatsvinden. U ontvangt tzt natuurlijk nog een 
uitnodiging, maar zet de datum alvast in uw agenda! 
 
SP stelt vragen over bezuinigingen GGZ  
  
De SP heeft op 30 juni in de gemeenteraad vragen gesteld over de bezuinigingen op oa. de GGZ en de effecten 
voor Assen. Afgelopen woensdag protesteerden 10.000 mensen, onder wie veel  mensen uit Assen en oa. SP 
raadslid Aly Joustra op het Malieveld in Den Haag tegen de laffe bezuinigingen van dit kabinet.  
  
Het kabinet breekt 15% van het totale budget van de GGZ af en vraagt van mensen die zwaar in de problemen 
zitten 275 euro per behandeling, plus het eigen risico. Deze mensen die dringend hulp nodig hebben, worden zo 
op kosten gejaagd die ze vaak helemaal niet kunnen betalen. 'Een levensgevaarlijke bezuiniging, het lijkt  
erop dat Rutte denkt dat zorg alleen maar zorg is wanneer er pleisters en gips aan te pas komen. Dit is 
discriminatie van iedereen met een geestelijke aandoening en een schoffering van het broodnodige werk  
dat de GGZ in Nederland doet.'  
De SP wilde van het college weten hoe zij tegen deze plannen aankijken, en wilde dat het college nu echt werk 
gaat maken van de WMO, want dit komt straks allemaal op het bordje van de gemeente te liggen. En juist 
mensen met psychosociale problemen zijn nu, ook bij de gemeente, niet goed in beeld, er is geen beleid, te 
weinig actie. De SP wil dat het college hier dan ook prioriteit aan gaat geven zodat mensen in Assen niet naar 
goede zorg kunnen fluiten maar er voor hen ook de juiste zorg beschikbaar blijft. 
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Nieuws uit de Drentse Staten                                                                                                                                     
Interview met Erik van Eekelen  

Stel je even voor: Ik ben Erik van Eekelen uit Assen,                                                                                                        
43 jaar getrouwd met 4 dochters en 1 zoontje.                                                                                                                           
Overdag werkzaam als vertegenwoordiger in grondverzet                                                                                              
en wegenbouwmachines. Actief SP lid binnen de afdeling                                                                                              
Assen en sinds 10 maart van dit jaar nieuw Provinciaal Statenlid in Drenthe.  

Je bent dus nieuw in de Provinciale politiek. Hoe is het tot nu toe gegaan? Ja ik ben helemaal nieuw en 
het is vooral in het begin erg wennen geweest. Ook voor mij was de provinciale politiek redelijk 
onzichtbaar. We hebben een heel goed inwerkschema gehad en wat mij gelijk al opviel is dat er veel 
lang lopende dossiers zijn, wat met zich meebreng dat het als nieuweling wat langer duurt eer je er echt 
in zit. Ook viel op dat er in de provinciale politiek enorme bedragen omgaan.  

Wat voor dossiers heb jij in je portefeuille?  In de PS zijn alle onderwerpen verdeeld over 3 commissies. 
Ik zit samen met collega Ko Vester in de commissie Cultuur en Economie en probeer mij te richten op 
met name de zorg en arbeidsmarkt.   

Zijn er al successen te vermelden vanuit deze eerste periode? Er is nog niet zo heel veel gebeurd de 
afgelopen maanden en het word nu met de voorjaarsnota pas echt heel spannend, maar toch kunnen 
we wel een en ander melden. De SP heeft een motie ingediend die tegen het bestuursakkoord en twee 
andere moties met CU en GL ingediend en deze zijn alle drie aangenomen. De regeringspartijen waren 
uiteraard tegen, maar doordat de PvdA met ons meeging hadden wij een meerderheid. Dit stemt 
hoopvol voor de toekomst.  

Je zegt rustige periode, hebben jullie verder nog iets ondernomen? Uiteraard! Ondanks de 
“rustige”periode in de provinciale politiek zijn we in iedere vezel SP-ers. In de afgelopen periode hebben 
wij bijvoorbeeld het OV-chipkaart meldpunt in het leven geroepen. Hier kunnen alle klachten over de 
invoering, kosten of andere ongemakken gemeld worden. Verder hebben wij klachten gekregen van de 
buschauffeurs uit Meppel en Hoogeveen. We zijn gaan praten en hebben samen met hen een actieplan 
opgesteld. We gaan met ze mee de straat op en verdedigen hun zaak in de staten.   
  
 Als laatste, wat zijn jullie plannen voor de rest van 2011, heb je concrete dingen? We beginnen nu 
allereerst met de voorjaarsnota. Deze is erg belangrijk omdat hierin beleid voor het komende jaar 
vastgelegd word. Er komen enorme bezuinigingen aan en dat kunnen ook wij niet tegenhouden, maar 
het is nu juist zaak om de juiste keuzes te maken. We zien in de voorjaarsnota toch een rechts beleid 
met accenten op de verkeerde zaken in onze ogen. Als ik een voorbeeld mag noemen? We hebben net 
een rapport gehad over de arbeidsmarkt in Drenthe. Hieruit komt duidelijk de conclusie dat er geen 
aansluiting is tussen de opleidingen, vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Er zullen in de toekomst 
tekorten ontstaan in de zorg en technische sectoren. In de voorjaarsnota lezen we echter dat men 
budgetten voor scholing en arbeid wilt schrappen. We gaan de kennis economie en de hoge sectoren 
stimuleren om het Haagse beleid te volgen. Hier moeten we natuurlijk wat aan doen. We zitten hier niet 
voor Den Haag maar voor de Drenten! Op meerdere terreinen zijn we het niet met de voorjaarsnota 
eens en we zullen dan ook met concrete voorstellen en oplossingen komen. Na het zomerreces hebben 
we nog meer concrete voorstellen betreffende de arbeidsmarkt, zorg en cultuur. Ik beloof hierbij jullie 
op de hoogte te houden van voortgang en hou me aanbevolen mochten onze leden vragen of adviezen 
hebben. Onze contactgegevens zijn te vinden op:  www.drenthe.sp.nl  
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