
ASSER TOMAATBLAD 
SP STAPT IN COLLEGE ASSEN 

Door het bestuur van de afdeling 

Vanaf 16 januari hee� de SP een wethouder in het college van Assen.  

Uniek, voor het eerst bestuurt de SP in Drenthe mee. 

Toch was dit voor ons niet de meest logische stap. Immers, de SP hee� een van de  kleinste 

frac%es in de gemeenteraad van Assen.  En we zijn al halverwege de periode, hoeveel %jd 

heb je dan om onze plannen te verwezenlijken.  En er is een enorm tekort op de begro%ng 

van de gemeente. Niet het meest leukste of logische moment om mee te doen.   

Wel voelen we ons medeverantwoordelijk voor een goed stadsbestuur. We willen niet 

voor de problemen weglopen. Dus als we onze ideeën voldoende  kunnen terugzien in 

afspraken voor de komende jaren, dan zijn wij bereid om mee verantwoordelijk te zijn 

voor het bestuur van de stad. 

We hebben dit steeds uitvoerig met onze frac%e, bestuur en leden besproken. Van onze 

leden kregen wij groen licht om de gesprekken aan te gaan met de volgende opdracht. 

 - Ondanks de tekorten een zo sociaal mogelijk stadsbestuur.  

 - In alles wat we doen, de menselijke maat voorop. 

 - Aandacht voor kleinschaligheid, de buurt waarin je woont centraal.  

 - Zeggenschap en inspraak over je buurt. 

 - Wel invoeren abonnementstarief WMO op huishoudelijke hulp. 

 - Financiële druk qua bezuinigingen op zorg en jeugdhulp verminderen. 

 - Pilot basisbanen. 

 - Leegstand in de binnenstad tegengaan. 

 - Meer sociale huur woningbouw. 

 - Minder marktwerking in de zorg. 

 - 5 wethouders voor de prijs van 4. 

Hiermee zijn we de gesprekken ingegaan.  

Die waren construc%ef, maar niet al%jd gemakkelijk. Volgens ons hebben we hierover wel 

goede afspraken kunnen maken. Wat ons betre� ademt dit bestuursprogramma veel SP 

visie uit en wij zijn dan ook tevreden met dit resultaat.  

Wat hebben we bereikt en gaan we dus doen: 

De wijken staan centraal, de menselijke maat is de rode draad door alles wat we hebben 

opgeschreven en vooral: wat we gaan doen.  

Zeggenschap krijgt een nadrukkelijke plek. 

Het abonnementstarief is al ingevoerd voor de huishoudelijke hulp, waardoor die hulp uit 

de WMO voor veel mensen een stuk goedkoper wordt. We gaan aan de slag met een fi-

nancieel herstelplan waarin de bezuinigingen eerlijk worden verdeeld en de maatschappe-

lijke impact wordt beperkt. De financiële druk van harde bezuinigingen op zorg, welzijn en 

jeugd neemt hiermee aanzienlijk af.  

We hebben nog een aantal concrete afspraken vastgelegd: er komt een pilot met basis-

banen, er wordt bij nieuwbouwprojecten gestreefd naar 30% sociale huur, we gaan  

leegstand in de binnenstad verder tegen, en onderzoeken meer mogelijkheden om hieraan 

te werken.  

We hebben geen afspraken kunnen maken over 5 wethouders voor de prijs van 4. Wel 

hebben we afgesproken dat alle wethouders meer %jd vrijmaken om aandacht te kunnen 

geven aan onze inwoners, organisa%es en ondernemers zodat het geluid uit de samenle-

ving beter doorklinkt in dat wat we doen. En we maken meer %jd vrij om de belangen van 

Assen, helemaal als het gaat om zorg en welzijn, in Den Haag bespreekbaar te krijgen.  

We hebben geen concrete afspraken gemaakt over minder marktwerking in de zorg.  

Er lopen nu al een aantal aanbestedingsprocedures.  

We hebben wel afgesproken dat we de komende twee jaar gebruiken om te werken aan 

vernieuwing van de toegang tot zorg en de buur:eams te versterken zodat de zorg voor 

alle inwoners beter, dichterbij , op het juiste moment en de juiste plek plaatsvindt.  

Dit resultaat hebben we in een vergadering (ALV) voorgelegd aan de leden van de afdeling 

Assen, die hiermee unaniem hebben ingestemd.  
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Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden in 

Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze en  

Noordenveld.  
 

OP PAGINA 2 

    - Jelle Blogt!   

    - Even voorstellen: Zij gaan het 

      doen ! 
 

AGENDA 

16 januari  v.a. 19:00 uur 

      Presenta)e nieuwe wethouders, 

       Gemeentehuis Assen 

18 januari v.a. 11:30 uur 

      Hei-dag georganiseerd door de SP 

       Regio Drenthe 

       Aansluitend: Nieuwjaarsbijeen- 

       komst met als gast Jannie Visscher  

       Duurzaamheidscentrum Assen 
 

CONTACTGEGEVENS 

    SP afdeling Assen 

    Woerdes 17,  

    9407 CK Assen     

    �: 06 4646 0290  

    � assen@sp.nl 

    h:ps://assen.sp.nl 
 

DE SP IN DE STATEN: 

“Schaf verhuurdersheffing af !” 

De SP Statenfrac%e wil dat de provincie 

er bij het rijk op aandringt dat de  

verhuurdersheffing moet worden  

afgescha�. Statenlid Greetje Dikkers 

diende daarom in december een mo%e 

in die gesteund werd door de meerder-

heid van de Staten.  

Greetje Dikkers: “Woningcorpora%es 

kunnen door de verhuurdersheffing  

minder investeren in nieuwbouw, 

leeHaarheid, verduurzaming en het  

betaalbaar houden van de huurprijzen. 

We vonden en vinden dat al heel lang 

een slechte zaak. Ik ben blij dat de  

meerderheid van de Statenleden onze 

mo%e hee� gesteund.  

Ik hoop dat Drenthe samen met de  

gemeenten en woningcorpora%es  

voldoende druk kunnen uitoefenen om 

de verhuurdersheffing zo snel mogelijk af 

te schaffen.”  

Speciale Edi�e 



JELLE BLOGT! 

door Jelle Hofstra 

ONTFRAMEN 

Je kent framing?  

Het is Nengelands voor het typeren van, 

bv, een poli%eke par%j. Let wel, om die 

andere par%j onguns%g te doen afsteken. 

De SP hee� daar last van, 

en we doen het zelf ook.  

Zo zijn wij populis%sch, roepen dus wat 

het “volk” wil horen, zijn overal op tegen 

en verjubelen zuur verdiend geld, terwijl 

wij liberalen als loopjongens van de mul%-

na%onals afschilderen.  

 

Stereotypen zijn makkelijk.  

Ze versimpelen ons zo vaak te gecompli-

ceerde leven. Door Klimaatverandering  

Klimaatgekte te noemen, is het makkelij-

ker te negeren en kun je lekker 130 blijven 

rijden met je bolide.  

Vooral op sociale media is de nuance  

er te zoeken en framen we wat af.  

 

Toch kunnen we elkaar in het dagelijks 

leven nog steeds vinden.  

In de straat, de wijk, de stad.  

Daar komen we elkaar tegen, kunnen  

elkaar in de ogen kijken en samenwerken, 

ondanks de verschillen.  

 

SP’ers bewijzen het, in gemeenten en  

provincies, en in het parlement.  

Dankzij de samenwerking tussen CDA'er 

Omtzigt en SP'er Leijten komt er eindelijk 

gerech%gheid voor de slachtoffers van de 

Toeslagenaffaire. Soms moet je over de 

verschillen heen stappen om iets van je 

idealen te bereiken, of om de schade die 

dreigt te beperken.  

Pragma%sch én principieel.  

 

Kan dat? hoor ik je denken. Moet je prin-

cipes opgeven als je in een coali%e stapt? 

Ben je dan plots socialist af?  

Je kunt er binnen onze eigen par%j ver-

schillend over denken en gaan  

framen, sommigen haken zelfs af.  

We kunnen ook twee jaar lang het  

experiment aangaan en dan kijken  

wat het ons hee� gebracht.  

 

Fouten maken?  

Vuile handen gemaakt?  

Felle meningsverschillen? Vast!  

 

Durven we dat aan?  

Stap uit het frame en stem JA! 

ONZE MENSEN: Zij gaan het doen ! 
 
door Hayo Kuilman 

 

Na de uit-onderhandeling van het Collegeakkoord door Jannie Drenthe en Jan Broekema  

met de andere college par%jen gaan we aan de slag.  

Met Jan Broekema als SP wethouder. Maar hij kan het natuurlijk niet alleen. Alle SP’ers 

die ac%ef zijn voor onze par%j kunnen helpen om onze deelname aan het College tot een 

succes te maken. Maar het is zeker een taak voor onze frac%e, de frac%e ondersteuners 

en het bestuur van de afdeling Assen. Even voorstellen dus! 

 

 

Het Asser Tomaatblad is afgedrukt op 100% gerecycled 

Jan Broekema, eerste SP wethouder van Assen 
 

Jan Broekema is voorgedragen als SP wethouder van Assen en zal 

de komende periode aan de slag gaan voor een sociaal stadsbe-

stuur.  Hij is in het college onder meer verantwoordelijk voor  

armoedebeleid, par%cipa%e, schuldhulp , welzijn en wijken.  
 

Jan is de afgelopen 12 jaar frac%evoorzi:er in de raad van Assen 

geweest, en het afgelopen jaar afdelingsvoorzi:er.  

Jan is 38 jaar oud, woont in Peelo, is getrouwd en hee� 4 kinderen.   

 

Jannie Drenthe,  frac%evoorzi:er SP gemeenteraad Assen 
 

Een kleine twee jaar geleden is Jannie met een geheel nieuwe frac-

%e begonnen aan vier jaar opposi%evoeren. Dachten we.  

Inmiddels weten we dat de SP een wethouder in het college hee� 

en dus mee bestuurt in de stad. 

Jannie is 68 jaar, hee� ruime werkervaring bij grote en kleine ge-

meenten en hee� 12 jaar voor een SP wethouder gewerkt. 

Jannie hee� twee fantas%sche dochters en ze woont in Assen-Oost. 

 

Bas Ananias, Raadslid en ac%ef in ROOD, jong in de SP 

In 2019 werd Bas als een van de jongste raadsleden in Nederland 

geïnstalleerd als raadslid van de Asser gemeenteraad.  

Hiernaast is hij ac%ef voor onze Jongerenbeweging ROOD, samen 

met andere jonge leden uit Assen en de rest van Drenthe.  

Ook was hij op zijn 17e al bestuurslid van de afdeling. 

Bas is 18 jaar en woont in Assen Zuidwest.  

 

Gonny van der Laan, plaatsvervangend raadslid, bestuurslid en  

frac%e ondersteuner. 

Lid van de SP sinds 1980 en al jaren ac%ef bij de vakbond FNV en 

onze par%j.  

Voorheen werkzaam in de zorg als muziekagoog. 

Gonny is 66 jaar en woont in Assen-Oost. 

 

 

Joke Prescher, frac%e ondersteuner en organisa%e secretaris. 

Ooit PSP lid geweest, maar ruim 15 jaar geleden overgestapt naar 

de SP. Joke is al meer dan 10 jaar ac%ef voor de par%j als bestuurslid 

(organisa%e secretaris) en vele jaren raadsondersteuner.  

Joke is 65 jaar, hee� 2 kinderen en 1 kleinkind, en woont in Assen-

Oost. 

Haar credo: “De mens is de maat der dingen”. 

 

Reinie Mäkel - van Lu;khuizen, frac%e ondersteuner en  

bestuurslid 

Al ruim 5 jaar lid van de SP. begin 2019 wonend in Assen en in 

maart toegetreden tot het afdelingsbestuur. Armoede bestrijding is 

één van haar grootste drijfveren.  

Reinie is 59 jaar, is getrouwd met Robert.  

Samen hebben ze 4 kinderen en 5 kleinkinderen. 


