
Blijf niet mokkend aan de kant staan 
Stel een daad en toon je moed 

Laat je woede hand in hand gaan 
Met het goede dat je doet 
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SP ASSEN STELT KANDIDATENLIJST VAST 
 

Op de ledenvergadering van dinsdag 12 november heeft de SP in Assen de kandidatenlijst voor de 

raadsverkiezingen van 19 maart 2014 unaniem vastgesteld. Als lijsttrekker is Jan Broekema gekozen. Hij 

is 8 jaar raadslid en fractievoorzitter voor de SP in de Asser raad en was bij de vorige raadsverkiezing in 

2010 ook de lijsttrekker.  

 

Op de plaatsen 2,3 en 4 staan Alie Dekker, Erik van Eekelen en Dennis Boon. Alie zat van 2006 tot 2008 

voor de SP in de Asser raad en is momenteel commissielid en fractiemedewerker voor de SP in de 

Provinciale Staten van Drenthe. Erik is plaatsvervangend raadslid in Assen en lid van de Provinciale 

Staten. Dennis is coördinator van de voedselbank Assen. 

 

Huidig SP raadslid Aly Joustra keert, op eigen verzoek, niet terug op de lijst. Zij gaat zich na 8 jaar als SP 

raadslid verder inzetten in de afdeling voor de hulpdienst en actiegroep. 

 

SP lijsttrekker Jan Broekema: "Ik ben trots op deze lijst en de steun van onze leden. We hebben een 

sterk team en willen er samen voor gaan de komende tijd. Er komt veel op ons af de komende jaren. 

Den Haag breekt van alles af. Hier moeten we samen tegen in verzet komen en tegelijkertijd laten zien 

dat het ook in Assen socialer kan en moet." 

 

De vergadering heeft verder gediscussieerd over het verkiezingsprogramma. Deze wordt de komende 

tijd verder besproken en zal in december worden vastgesteld. 

 

De volledige lijst: 

 
1. Jan Broekema 
2. Alie Dekker - van het Hof 
3. Erik van Eekelen 
4. Dennis Boon 
5. Jelle Hofstra 
6. Monique Knapper 
7. Vincent Huijsdens 
8. Alan Staples 
9. Bart van Heck 
10. Joke Prescher 
11. Jan Meruma 
12. Gonny van der Laan 
13. Elma van Lienen - Mozer 
14. Kevin de Jonge 
15. Evert Brouwer 
16. Dirk Visser 
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Uit de raad… 

De SP fractie heeft tijdens de begroting opnieuw duidelijk gemaakt dat 
het college de verkeerde keuzes maakt. Als het aan de SP ligt dan wordt 
het geld dat voor armoedebeleid of zorg bestemd is ingezet waar het voor 
bedoeld is.  
 
Het college doet dit niet. Die gebruikt vele honderdduizenden euro’s elk  
Jaar opnieuw om gaten in de begroting mee op te vangen. Zorggeld  
verdwijnt in de algemene middelen waaruit vervolgens weer leuke 
projectjes als sensorcity of stadsmarketing van betaald worden. 
 
De SP stelde daarnaast voor om van bestrijding van armoede topprioriteit 
te maken. Fractievoorzitter Jan Broekema: “wij willen dat er een sociaal 
aanvalsplan tegen armoede komt. Er is extra geld voor beschikbaar,  
verbeter daarmee de regelingen als bijzondere bijstand, zet in op meer 
voorlichting en afstemming, neem die drempels weg die de afgelopen jaren  
weer zijn opgebouwd. We zouden ons de ogen uit onze kop moeten schamen dat er in Assen elke week 
weer 6 nieuwe gezinnen afhankelijk worden van de voedselbank. Kinderen die opgroeien in armoede, 
mensen die moeten knokken om hun hoofd boven water te houden. Terwijl dit niet nodig is als er 
andere, sociale keuzes worden gemaakt”. 
 
De SP kreeg voor de motie onvoldoende steun, wel zegde de wethouder toe in december met een plan 
te komen voor de besteding van de extra gelden. De SP stemde tegen de begroting en najaarsnota, en 
deed dit als enige(!) partij in de Asser raad.  
 
 

 STEUN HET FNV-PROTEST OP 30 NOVEMBER 

 

Onder het motto ‘Koopkracht en echte banen’ Bezuinigen is geen werk” start de FNV op zaterdag 30 

november in de Jaarbeurs in Utrecht met een grote demonstratie en manifestatie haar nieuwe 

campagne tegen de voortgaande bezuinigingsdrift van deze regering.  

 

Door de bezuinigingen zullen tienduizenden werknemers in de zorg, kinderopvang en bouw hun baan 

kwijtraken en zullen leraren, politie en vuilnismannen er opnieuw geen cent bij krijgen. En als je 

werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk. Werk dát er is, is bijna altijd onzeker. De FNV 

wil investeren in mensen en de economie. Zo blijft werk behouden en kunnen mensen weer kopen wat 

ze nodig hebben, zodat de binnenlandse vraag weer aantrekt. Als SP ondersteunen we deze campagne 

natuurlijk van harte en met volle overgave. 

  

Om op 30 november naar Utrecht te gaan organiseert de FNV busvervoer. Dit vervoer is gratis. Je hoeft 

geen lid te zijn om met de bus mee te kunnen reizen. Als je hier gebruik van wil maken, kun je je 

aanmelden via FNV.nl. Als je erover denkt om naar Utrecht te gaan vraag zoveel mogelijk vrienden en 

collega’s om mee te gaan. Hoe meer mensen er op deze dag in Utrecht zijn hoe groter de aandacht in de 

media en hoe duidelijker het signaal naar het huidige kabinet en werkgevers. Het gaat ons allemaal aan, 

de bezuinigingen die het huidige kabinet door wil voeren. 


