
Wethouders-kennis 
beter beschikbaar 
voor fracties 

Hoe zit het met onze dertien w ethouders? 

Met het ambtenarenapparaat dat hen ten 

dienste staat en met de ervaring die ze 

opdoen in het werkgebied binnen hun por

tefeuille, moeten ze ongetwijfeld beschik

ken over kennis die voor alle afdelingen van 

belang is. Hoe kan die kennis optimaal 

benut worden? Een gesprek met Willem 

Bouman, wethouder in Doesburg en als lid 

van het partijbestuur contactpersoon voor 

het 'wethoudersoverleg'. 

Willem Beuman 
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IL.Ic,_w.:othouders manifesteren 
r nu toe niet erg nadruk
innen de SP. Hoe vergaat 

het ze? 
'Dat we ons binnen de partij nog 
niet zo sterk geroerd hebben, 
komt doordat het wethouder
schap voor bijna iedereen van 
ons nieuw werk is, en werk dat 
we heel goed willen doen . Het 
afgelopen anderhalf jaar hebben 
we daar de handen meer dan vol 
aan gehad . Het wethoudersover
leg dat we kennen, is tot nu toe 
vooral bedoeld om elkaar te 
ondersteunen, ervaringen uit te 
wisselen en van elkaar te leren. 
Maar de bedoeli ng is zeker, om 
het overleg verder te ontwik
kelen zodat ook de rest van de 
partij er zijn voordeel mee kan 
doen .' 

Een voorbeeld van hoe de wet
houders van nut kunnen zijn 
voor de raadsfracties, is de nieu
we Wet werk en bijstand. Samen 
met de Kamerfracti e zijn daar 
enkele bijeenkomsten over 

georganiseerd, wat leidde tot 
artikelen in Spanning over de 
mogelijkheden en onmogelijk
heden van de wet. Bouman: 'Op 
een vergelijkbare manier wi llen 
we dat de komende tijd ook 
gaan doen over bijvoorbeeld de 
Wet voorzieningen gehandicap
ten en de reïntegratiemiddelen 
voor werkzoekenden. En ook 
volkshui svesting, gemeentelij 
ke bezuinigingen jeugd en jon
geren en integratieproblematiek 
zijn onderwerpen die onze aan
dacht krijgen. Daarnaast komen 
we binnenkort ook een dag bij 
elkaar samen met de fracties en 
de afdelingen. Dan gaan we het 
hebben over zaken als de com
municatie en afstemming tussen 
wethouder, fractie en afdeling, 
de dualisering, het omgaan met 
andere partijen en het activisme 
in de afdeling in relatie tot col
legedeelname.' 

Jullie doen .in je werk ongetwij
feld heel veel ervaringen op 
waarmee raadsfracties in het 
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hele land hu n voordeel kunnen 
doen. Hoe ku nnen die gebruik 
maken van jullie kenni s? 
'Wij moeten vooral ons werk 
doen als wethouder. We zijn 
geen onderdeel van het partij
bureau in Rotterdam, dat een 
dienstverlenende taak heeft ten 
opzichte van de afdelingen. We 
gaan dus geen onderwerpen 
bespreken omdat dat de fracties 
in het land goed uitkomt, maar 
beperken ons in het wethouders
overleg tot de thema's waarvan 
wij denken dat ze voor onszelf 
zinvol zijn . Maar we moeten 
natuurl ijk wél regelen dat de 
kenni s die we daarbij opdoen, 
binnen de partij verspreid kan 
worden. Dat gaan we doen door 
die kennis te bundelen met 
de informatie-uitwisseli ng tus
sen de afdelingen en de Kamer
fractie. Concreet betekent dat, 
dat Yorick Haan niet alleen de 
contactpersoon is voor de 
Kamerfractie, maar ook voor het 
wethoudersoverl eg. Bij hem 
kunnen afdeli ngen nagaan wel
ke informatie beschikbaar is, en 
hij zal nuttige informati e ook op 
eigen initi atief over de fracties 

verspre.iden.' • 

Yorick Haan is t e bereiken 

op (070) 318 38 22 en op 

(06) 17 04 07 91 . 

Per e-mail op yhaan@sp.nl 

SP-wethouders zijn te 

vinden in Oss (3), Nijmegen, 

Heerlen en Boxmeer 

(ieder 2) en Doesburg, 

Culemborg, Schijndel en 

Brunssum (ieder 1 ). 




