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Column 
 
Er breken bikkelharde tijden aan, tenminste als we de voorbeschouwingen  
op de plannen van het nieuwe kabinet mogen geloven. Mark Rutte staat op  
een prent in het DvhN als een bokser met de vuisten klaar om iedereen een  
mep te geven. Met links en rechts. Toch zijn boksers die met links en rechts  
even hard uithalen een zeldzaamheid. Zo ook onze Mark. Mark staat rechtsvoor,  
heeft vooral een keiharde rechtse hoek en deelt over links wat plaagstootjes uit.  

Eén knockout heeft hij al op zijn naam staan. Sparringpartner Diederik zit na een onverwachte rechtse 
uppercut nog wat groggie in zijn hoek, lijkt acuut last te hebben van geheugenverlies en mompelt:’Je 
moet elkaar wat gunnen’, maar welke klappen hij zelf heeft uitgedeeld is hij even kwijt. Diederik heeft 
de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan zijn voetenwerk en PR, flitsend dat wel, maar mist duidelijk 
stootkracht. 

Wie niets wordt gegund is de groep 55 plussers, nu makkelijker te ontslaan en met de verkorte en 
versoberde WW sneller in de bijstand en aan de bedelstaf, want werk is er niet. Ook de 
pensioengerechtigden mogen eerlijk delen in de malaise, maar wel fors eerlijker dan de hoogste 
inkomens. De hypotheekaftrek wordt verminderd, maar de villasubsidie blijft fier overeind, terwijl 
huurders fors mogen bijpassen. Dat waren nog maar een paar klappen op de lever en de kin.  

Laat de volgende uitdager opstaan. Linksvoorstaand en met een snoeiende linkse directe. Wij weten wel 
wie dat is.  

Jelle Hofstra 

Kandidaat raadsleden 2014: meld je nu! 

In maart 2014 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. We starten nu de voorbereidingen daarvoor 
met deze oproep voor mensen die zelf het SP-geluid willen vertolken in de gemeenteraad. Heb je daar 
zin in, heb je er de tijd voor, beschik je over de kwaliteiten die ervoor nodig zijn en ben je SP-lid, meld je 
dan met een brief of mailtje.  

Ieder SP-lid in de gemeente Assen kan zich aanmelden, van belang zijn wel de volgende vereisten voor 
kandidaat-raadsleden:  
 
- Je onderschrijft de ideologie van de SP en kunt die uitdragen en vertalen in concrete standpunten. 
- Je bent bereid deel te nemen aan de scholingen die de SP organiseert voor aspirant raadsleden. 
- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
- Je werkt mee in de verkiezingscampagne en levert ook daarna een bijdrage aan het 
buitenparlementaire werk van de Asser SP-afdeling.  
- Je bent bereid om je structureel de komende jaren in te zetten voor de SP Assen. 
- Je stemt in met de afdrachtregeling die de SP kent voor raadsleden. 

Aanmelden kan alleen schriftelijk, met een brief of mail waarin je jezelf voorstelt en uitlegt waarom je in 
de raad wilt en waarom je denkt dat je daar geschikt voor bent. Heb je interesse, maar wil je nog meer 
informatie, dan mag je je ook melden: 

Je aanmelding kan naar: Jan Broekema, Batingestraat 2, 9402 RL Assen of mail: j.broekema@assen.nl 
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Vanuit de afdeling: route richting 2014 

In oktober vonden er kaderscholingsweekenden plaats. Een weekend georganiseerd door het landelijke 
scholingsteam in Steenwijk. Namens afdeling Assen zijn Joke Prescher, Alan Staples en Jan Broekema 
hierheen geweest.  

Centraal stond: hoe staat de afdeling er voor, en wat is er (nog) organisatorisch en ideologisch nodig 
richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

Om mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen heeft  een afdeling ten minstens 50 leden 
en een bestuur van minimaal 5 'goede' bestuursleden nodig. De afdeling moet organisatorisch op orde 
zijn, moet mensen kunnen mobiliseren, enthousiast maken, leiding kan geven, bondgenoten kan maken 
en onderhouden. Een afdeling moet ideologisch op orde zijn, geschoold zijn (heel de mens, raad en 
daad, etc), scholing voor nieuwe leden aanbiedt. Belangrijk is dat het leveren van raadsleden niet tot 
een 'braindrain' in het bestuur leidt, er voldoende actieve leden zijn, er voldoende kennis is over en men 
de afdrachtregeling ondersteund. Daarnaast moet de afdeling in staat zijn een gedegen programma te 
schrijven, passend bij de afdeling, en heeft nagedacht over eventueel leveren van wethouders. 

Een hele lijst, maar van groot belang. De SP is veel meer dan een “kiesvereniging”. Zonder actie geen 
fractie, en daarvoor is een sterke, stabiele basis nodig. De afdeling moet niet alleen zichtbaar zijn in de 
raad, juist ook op straat, van daaruit contact leggen, onderzoeken, actie ondernemen.  

De komende maanden zijn hierin van groot belang voor de afdeling. Het is noodzakelijk om ruim van te 
voren al duidelijk te hebben over of we dit kunnen en willen, en om ons, als we meedoen, goed voor te 
bereiden.  Krijgen we voldoende geschikte mensen die zich 4 jaar willen inzetten voor de SP in de 
gemeenteraad? Zijn er meer leden die zich willen inzetten voor onze acties, onderzoek en activiteiten in 
de stad? Dit zijn vragen waarop we helderheid moeten krijgen. 

Het bestuur heeft de afgelopen weken hiervoor enkele acties uitgezet. Zo worden leden die hebben 
aangegeven actief te willen zijn (opnieuw) persoonlijk benaderd, zijn er actiebijeenkomsten 
georganiseerd,  gaan we buurten in de buurt, nieuwe leden bezocht, scholingen aangeboden etc.  

Van hieruit zou dan blijken moeten of het ons lukt om aan de voorwaarden te voldoen, en wat er nog 
gedaan moet worden richting de verkiezingen van 2014. Interesse om actief mee te doen: Meld je aan! 

Uit de Raad: Begroting  

Op 5 en 8 november vinden weer de jaarlijkse begrotingsvergaderingen plaats van de gemeenteraad 
van Assen. Hierin wordt het door het college voorgestelde beleid besproken voor het volgende jaar.  

Voor Assen breken er onzekere tijden aan. Met het nieuwe kabinet van VVD en PvdA komen er veel 
harde maatregelen op mensen af. De thuiszorg die helemaal wordt uitgekleed, bezuinigingen op de 
WSW die doorgaan, grote veranderingen in de zorg. Daarnaast moet de gemeente Assen opnieuw 
bezuinigen. De SP is al vele jaren van mening dat dit college veel te hard en teveel bezuinigt op mensen. 
De WMO, wijkwerk en bibliotheken  krijgen te maken met forse bezuinigingen, maar met de grote 
prestige projecten zoals het Havenkwartier, bevaarbaar kanaal of Assen-Zuid gaat het college vrolijk 
door.  De SP wil dit anders zien, en blijft knokken voor een sociale stad, waar mensen voorop staan. 

 

 


