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Een van de zaken die ik me had voorgenomen als 
algemeen secretaris is het zo snel mogelijk verbe
teren van de service vanuit het partijbureau aan 
ons kader. Goed informeren, op tijd leveren van 
bestelde spullen en het nakomen van afspraken. 
Dat is cruciaal voor het motiveren van de vrijwilli 
gers waarvan onze partij afhankel ijk is. 
Op dit moment gaat er op dit punt nog veel te 
veel mis. Dat ligt niet aan de onwil van onze 
medewerkers op het partijbureau, die hebben 
een inzet waar de meeste ondernemers jaloers 
op kunnen zijn. Maar het ontbreekt nog vaak aan 
vaste werkwijzen, en ook zijn er t~ weinig deug
delijke regelingen voor vervanging bij ziekte. 
Een erg vervelend voorbeeld van wat er mis kan 
gaan was de aflevering van de grote oplage 'Ben
de van Balkenende' -kranten. De Tribune en grote 
oplage kranten besteden we uit bij een externe 
drukker. Die had in dit geval in eerste instantie 
beloofd te leveren op de eerste twee dagen na 
pinksteren. Daarover waren de verdeelpunten al 
lang en breed geïnformeerd toen op het laatste 
moment gemeld werd dat de levering later zou 
starten omdat de papierlevering verlaat was. Eerst 
zou het eind van de week worden, vervolgens pas 
begin volgende week. Nadat de drukkerij had 
aangegeven dat er nu 'zeker' geleverd zou wor
den, is het nieuwe uitleverschema doorgegeven 
aan de afdelingen. 
Ook dat is niet volledig waargemaakt, en evenmin 
zijn de contactpersonen twee uur voor aankomst 
gebeld door de chauffeur van de drukkerij. Gevolg: 
weer heel veel kaderleden die uren hebben zitten 
wachten op folders die niet aankwamen. Droevig! 
Wat hebben we hiervan geleerd: 1. De externe 
drukkerij krijgt een schadeclaim aan de broek, met 
de aankondiging dat we elders gaan uitbesteden 
als ze hun leven niet zeer snel beteren. 2. We gaan 
de distributie van kranten en andere materialen zo 
snel mogelijk optimaliseren, om te verzekeren dat 
alles zo snel mogelijk, zo zeker mogelijk en met de 
minste wachttijd voor onze vrijwill igers in het land 
komt. 
Ik heb grote waardering voor iedereen die soepel 
met dergelijke problemen weet om te gaan, 
maar wil dat we zo snel mogelijk het principe 
afspraak= afspraak kunnen waarmaken! 

Paulus Jansen, 
Algemeen secretaris SP 
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Clubs en KNVB moeten nieuwe start maken 
Agnes Kant in het Algemeen Dagblad van 4 juni 
Een groot deel van de Nederlandse profvoetbal
clubs doet een beroep op gemeenten om bij te 
springen. Het schenken van gemeenschapsgeld 
moet worden uitgesloten, en op andere wijzen 
een helpende hand bieden kan alleen 
onder zeer strenge voorwaarden. 

Deelname stabilisatiemacht verkeerd signaal 
Harry van Bommel, 4 juni 
De regering schetst een te rooskleurig beeld van 
de wederopbouw in Irak en de rol van de VS. De 
SP spreekt zich voorl opig vierkant uit tegen het 
sturen van een Nederlandse stabili sa
tiemacht naar Irak. ''iP§""i' 

Het VMBO verdient beter! 
Jan Marijnissen op de landelijke dag van het 
platform VMBO bouwtechniek, 4 juni 
'Geef scholen geld en de ruimte om zich te kun
nen vormen tot volwaardige instellingen waarin 
leerlingen serieus worden genomen. 
Geef de school terug aan de leraar!' 

Bescherming van consumenten kan veel beter 
Arda Gerkens in het Financieele Dagblad 
van 5juni 
De consumentenbescherming faalt. Het wordt 
tijd dat de regering kartelautoriteit NMa meer 
mogelijkheden geeft om de consu
ment centraal te stellen. 

Kraken nu noodzakelijk 
Fenna Vergeer en Piet de Ruiter in Het Parool 
van Bjuni 
In Amsterdam is de wachttijd voor een kamer 
ongeveer de duur van een studie. Zowel de 
gemeente als de Rijksoverheid moeten zeer snel 
hun verantwoordelijkheid nemen. In de tussentijd 
moeten studenten vooral gaan kraken: 
in naam der kenniseconornie. 
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Voorstellen voor 
behoud werkgelegenheid 
in Doesburg 

Het SP-jeugdstraatvoetbaltoernooi in Leiderdorp Doesburg moet zuiniger zijn op de bestaande 
werkgelegenheid. Dat concludeert de plaatselijke 
SP-fractie in een notitie met concrete aanbevelin
gen aan het gemeentebestuur. Voetballen voor de 

samenhang in de wijken 'Nu er de laatste jaren veel arbeidsplaatsen 
zijn verdwenen uit Doesburg, is het zaak de 
bestaande werkgelegenheid te koesteren ,' aldus 
fractievoorzitter Oerrit Hammink. 'Dat bete
kent niet dat we werkgevers .in de watten moe
ten gaan leggen, m~ar wel dat we onnodige 
belemmeringen voorkomen voor bedrij ven om 
zich te ontwikkelen. Daarbij moet de gemeente 
eerlijk zij n over de eigen mogelijkheden en 
onmogelijkheden om het bedrijfsleven van 
dienst te zijn ' . 

De afdeling Leiden organiseert binnenkort de 
derde editie van haar SPeer-voetbaltoernooi en 
buurtafdeling Leiderdorp had onlangs de tweede 
aflevering van het Leiderdorpse SP-straatvoetbal
toernooi voor de jeugd. Vanwaar die inzet op het 
sportieve vlak van een politieke partij? 

'De gedachte achter het voetbal- geleden. Dit jaar zullen we min-
toemooi is het bevorderen van 
de contacten tussen mensen, 
van de samenhang in de wij
ken,' legt de Leidse afdelings
voorzitter Bart Verroeuien uit. 
'Ook is het toernooi een gele
genheid om de verveling te 
doorbreken. Voor veel jongeren 
is er maar weinig te doen.' 

stens quitte draaien .' De notitie is te vinden op www.doesburg.sp.nl 

De populariteit van het SPeer
toemooi neemt elkjaar toe. Voor 
dit jaar hebben zich inmiddels 
33 teams van zes voetballers in
geschreven. Hoe kan de afdeling 
dat organisatorisch aan? 'We 
hebben inderdaad veel vrijwilli
gers nodig,' beaamt organisator 
Louk Rademaker, ' als scheids
rechters en als ordedienst. Pak
weg de helft daarvan rekruteren 
we uit onze eigen achterban en 
de andere helft zijn mensen van 
buurtverenigingen, clie ook heel 
enthousiast zijn over het toernooi 
en waarmee we door de samen
werking uitstekende contacten 
opbouwen.' En de kosten? 'Dat 
is een kwestie van alle winkels in 
de wijk benaderen en vragen om 
een sponsorbijdrage. Vorig jaar 
hebben we een paar euro verlies 

Aan het Leiderdorpse toernooi 
deden dit jaar zeventien teams 
mee. In de categorie 8 en 9 jaar 
won Real Madrid. Bij de 10 tot 
12-jarigen ging Iron Spikes er 
met de beker vandoor na een 
bloedstollende finale die uitein
delijk door strafschoppen werd 
beslist. 

SP-Nijmegen werkt voorstel 
buskortingskaartje uit 

Meer info: Louk Rademaker: 
(06) 25 56 33 89. 

De Nijmeegse SP-fractie heeft 
een ~igen voorstel uitgewerkt 
om de 'knaakretour ' nieuw 
leven in te blazen. Daarmee 
konden busreizigers tot de 
invoering van de euro op 

Sportenquête 
leidt tot voorstellen 
aan gemeenteraad 

Met een uitgebreide enquête onder de plaatselij 
ke sportverenigingen bracht de afdeling Uden in 
kaart welke problemen en wensen er op sport
gebied spelen. Onder andere het huur- en pacht
beleid van de gemeente blijkt een zwaar strui
'kelblok te zijn, evenals het invullen van functies 
op bestuurlijk en organisatorisch gebied . Het 
onderzoek leidde tot een aantal concrete aan
bevelingen die in een initiatiefvoorstel aan de 
gemeenteraad gepresenteerd zijn . 
Het onderzoeksrapport is te vinden op 
www.uden.sp.nl 
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marktdagen en koopzondagen 
en -avonden voor 2,50 gulden 
op en neer binnen Nijmegen. 
Met de invoering van de euro 
sneuvelde de kortingskaart, 
zonder dat er iets terecht 
kwam van het toegezegde 
alternatief. Daarom ontwikkel
de de SP een eigen uitgewerkt 
voorstel. Kern daarvan is de 
invoering van een kortings
kaartje dat voor de hele stad 
geldig is en na de ochtendspits 
verkrijgbaar is. Het kaartje 
moet rond de 1,50 euro gaan 
kosten , waarmee het goed
koper is dan het goedkoopste 
buskaartje. De afdeling ver
wacht dat de invoering een 
stimulans zal betekenen voor 
het busvervoer, waardoor de 
invoering ervan de gemeente 
geen extra geld kost. 
Het voorstel is te vinden op 
www.nijmegen.sp.nl 
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Week van 

de vooruitgang 
rond autoloze 

zondag 
Gezamenlijke klachtenweek 
woonruimteverdeling van SP en PvdA 

Een klachtenweek rond het nieuwe woonruimteverdeel
systeem organiseren ... samen met de PvdA? Dat kan. In 
Eindhoven. 

'Ja,' zegt SP-afdelingsvoorzitter Willemieke Arts. 
'De PvdA zit hier nu in de oppositie en maakte 
zich in de raad - net als wij -erg druk om de 
nieuwe verhuurregels. Wij zijn daarbij hun 
natuurlijke bondgenoot en de samenwerking 
loopt goed.' 
Eindhovense woningzoekenden moeten zich 
tegenwoordig weer bij elke woningstichting apart 
inschrijven, hebben te maken gekregen met in
schrijvingskosten en een heel andere weging van 
de inschrijvingsduur, en moeten alles via e-mail 
en internet doen. Tel daarbij de sterk toenemende 
woningnood, en het beeld van veel ellende is 
compleet. 
'Er bellen vooral veel ouderen,' meldt PvdA
stagiaire Yusuf Akyildiz die- in toerbeurt met 
SP'ers-de klachtenlijn bemant. 'Zij kunnen 
slecht uit de voeten met internet en hebben te 
maken met enorme wachtlijsten of veel onduide
lijkheid rond de urgentieregels.' 'Het is echt 
terug naar af,' vult Arts aan. 'Zowel met de wo
ningnood die snel toeneemt, als met de verplichte 
rondgang langs alle woningcorporaties. Een 
kwalijk gevolg is ook, dat het zicht ontbreekt op 

de totale omvang van de woningnood. Elke ver
huurder heeft weer zijn eigen regels en eigen 
registratie.' 

Klachtenweken zijn een instrument met veel 
voordelen: ze leveren goed inzicht op over de 
praktijk, ze brengen contacten tot stand met de 
mensen om wie het gaat, ze laten zien dat de SP 
zich druk maakt over een bepaalde misstand en 
ze helpen je aan munitie om in de slag te gaan 
met de instantie die verantwoordelijk is voor de 
misstand. 
Recente voorbeelden van SP-klachtenweken 
komen bijvoorbeeld uit Winschoten (WV[J
klachtenweek als reactie op de invoering van 
een regionaal Central Meldpunt Zorg dat niet op 
zijn taak berekend is), uit Leiderdorp (klachten
week leerlingenvervoer als reactie op klachten 
van ouders) en uit Amersfoort (klachten week 
sociale dienst als reactie op signalen over 
problemen door organisati everanderingen). 
Ook zaken als woningnood en kamernood onder 
studenten zijn goed in beeld te krijgen met een 
klachten week. 

Initiatiefvoorstel 
weidevogelbescherming 

De gemeente Groningen bezit 
zo'n 700 hectare landbouw
grond die aangekocht is om 
ooit te dienen als bedrijven
of woningbouwterrein en die 
verpacht wordt aan boeren. 
In de pachtcontracten zouden 
eisen gesteld kunnen worden 
die de boeren verplichten om 
de grond weidevogelvriende
lijk te bewerken, maar dat 
gebeurt niet. De SP-fractie 
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heeft nu een voorstel inge
diend om die bescherming wel 
te regelen. Raadslid Peter 
Verschuren: 'De nieuwe Flora
en Faunawet biedt bedreigde 
weidevogels als de grutto en 
de tureluur op papier wel be
scherming, maar in de praktijk 
komt daar weinig van terecht. 
Wij willen nu dat de gemeente 
bijvoorbeeld regelt dat er 
pas ná 15 juni voor het eerst 

gemaaid wordt op de wei
landen. Dan kunnen de jonge 
vogels zich wel redden. Zo'n 
maatregel kost de boeren een 
deel van hun inkomen, maar 
daarvoor kunnen ze van het 
ministerie subsidie krijgen. 
Ons voorstel hoeft de gemeen
te dus niets te kosten.' 
Het voorstel is te vinden op 
www.groningen.sp.nl 
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Rond de 'autovrije zondag' op 
21 september organiseren Milieu
defensie, 3VO, Reizigersvereniging 
ROVER, de Stichting voor Gedeeld 
Autogebruik en het samenwer
kingsverband tussen Fietsersbond, 
COS Nederland en NIGZ van 16 tot 
en met 22 september 2003 de 
'Week van de Vooruitgang'. Onder 
het motto 'wie verder denkt kan 
alle kanten op', roepen de organi
saties gemeenten én bewoners op 
een week lang groen licht te geven 
voor fietsen, lopen, openbaar 
vervoer en autodaten. 
De organisaties willen problemen 
rond autoverkeer aan de kaak 
stellen, maar voorallaten zien dat 
het ook anders kan. 'Autoverkeer 
rond scholen zorgt voor zóveel 
verkeersonveiligheid, dat ouders 
besluiten hun kinderen juist per 
auto naar school te brengen. 
Bedrijven geven veel geld uit aan 
de gezondheid van hun medewer
kers, terwijl ze ook simpelweg het 
fietsen naar het werk kunnen 
stimuleren,' zegt Andy Palmen, 
projectleider bij Milieudefensie 
'Dit soort vicieuze cirkels willen 
we tijdens de week doorbreken 
door gemeenten én bewoners 
samen te laten werken. Zo komen 
projecten van de grond die ook de 
rest van het jaar duurzame mobili
teit stimuleren'. 
Aan de gemeenten is gevraagd 
de week te organiseren. Voor SP
afdelingen biedt dat de mogelijk
heid hun plaatselijk bestuur daarop 
aan te spreken, en natuurlijk kun
nen ze ook uitstekend van de 
gelegenheid gebruik maken door 
zélf iets te organiseren. (De afde
ling Valkenburg bijvoorbeeld orga
niseert al jarenlang een succesvolle 
straatspeeldag tijdens de autoloze 
zondag.) 
Een gratis werkboek en gratis 
promotiemateriaal kunnen besteld 
worden op de servicelijn van 
Milieudefensie: (020) 626 2620. 
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Haal harddrugs uit het strafrecht betoogden Remine Alberts en Hans Bakker 
in de vorige uitgave van Spanning. Déze keer enkele reacties. 

Tolerantie beter 
dan repressie 
Dat het met de harddrugs anders 
geregeld moet worden, blijkt 
ook in de plaatselijke politiek. 
Vanuit Arnhem kan ik verzeke
ren dat er in feite een vrijwel 
raadsbrede meerderheid voor 
gecontroleerde verstrekking van 
harddrugs aan zwaar verslaaf
den zou zijn, ware daarvoor 
wettelijke basis en partijpolitie
ke wil. Dat komt vooral omdat 
Arnhem pas besloten heeft voor 
5 miljoen euro een 24-uurs 
opvang op te zetten voor zo' n 
dertig tot zestig harddrugs
gebruikers van wie bekend is 
dat ze problemen voor de omge
ving geven. Een groot deel van 
de kosten gaat op aan veilig
heids- en extra locati e-eisen, 
omdat de handel voor de deur 
toegestaan zal moeten worden 

en de verslaafden snel even naar 
de stad moeten kunnen om aan 
geld te komen. Maar dat zijn na
tuurlijk slechts praktische over
wegingen die de reden van het 
huidige verbod op harddrugs 
niet raken: het zal een speciale 
invalshoek in de distributie ver
eisen om deze, voor de naYeven 
onder ons, zeer gevaarlijke mid
delen onder controle te houden. 
Waar nu de instellingen voor ver
slavingszorg zich beroepen op 
hun individuele kennis van de 
verslaafden (ze bedoelen natuur
lijk degenen die gepakt zijn of uit 
eigen beweging hulp zoeken) zal 
voor legale verstrekking een een
duidige definitie van 'versla
vi ng' moeten komen. Dit alles 
zou ik de 'Homo Economicus', 
zoals die in het euthanasiedebat 

voorgesteld is, niet toevertrou
wen. Liever dan dat zou de Ne
derlandse wet op Nederlandse 
wijze uitgevoerd, tot praktischer 
oplossingen (gedogen) kunnen 
leiden waarbij de medische- en 
zorgverlenende betrokkenen 
dwingend gecontroleerd worden 
door justitie, die vervolgens zelf 
kan uitrekenen hoe tolerant ze 
het voordeligst uit zijn, en de 
burger die individueel een straf
proces kan forceren als het 
Openbaar Ministerie te zuinig 
dreigt te worden. Hoe het gedo
gen op zich zo geregeld kan wor
den dat de beoogde verbetering 
in de handhaving niet verloren 
gaat door de willekeur die het 
met zich meebrengt, is overi
gens een andere kwestie. 
In elk geval blijkt uit vergelij
kingen tussen versch ill ende Jan
den dat tolerantie tot minderver
slaafden leidt dan repressie. e 

Bart Buitinga, Arnhem 

Gezondsheidsproblemen 
moeten centraal staan 

in Het artikel zeer heb ge
rrus 1 een analyse die gaat 
o er d ernstige gezondheids
problemen, zowel fysiek als 
mentaal, die het gebruik van 
drugs met zich meebrengen. Of 
drugs nu wel of niet vrij te krij
gen cq te kopen zijn, ze vormen 
een enorme aanslag op je ge
zondheid. Soms zijn de gevolgen 
daarvan pas veel later in je leven 

zichtbaar, zoal s bij een dierbare 
vriend van mij die twintig jaar na 
zijn laatste heroïneshot toch op 
49-jarige leeftijd overleed aan de 
gevolgen van zijn 'jeugdzonde'. 
Ook is algemeen bekend dat 
gebmikers van cocaïne zeer 
agressief .kunnen zijn, soms met 
fatale gevolgen voor een ander. 
Dat er meer rokers en drinkers 
doodgaan dan drugsgebruikers is 

natuurlijk waar. Ook zij zij n ver
slaafden. Mijns inziens is deze 
verslaving niet te vergelijken 
met harddmggebruik. Na twintig 
jaar werken in de gezondheids
zorg heb ik te vaak gezien wat 
harddrugs teweegbrengen. Wat 
dacht u van een twintigjarige 
di e denkt te kunnen vliegen (na 
gebruik van harddrugs) en ver
volgens de rest van zijn leven 
verlamd is? De gevolgen van 
XTC moeten voor de langere ter
mijn nog onderzocht worden, 
maar ieder weldenkend mens 
moet toch weten dat stoffen als 

alcohol, tabak, hard- en soft
drugs vroeg of laat een aanslag 
op je lichaam zijn, onafhankelijk 
van de mate waarin het gebruikt 
wordt (helaas wordt gebruik 
vaak misbruik). 
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Misschien zou u eens iemand 
van de Jellinekkliniek, een long
arts en een internist moeten uit
nodigen die u exact kunnen ver
tellen wat drank, drugs en tabak 
met een mens doen. Wat mij be
treft: alle drugs de wereld uit, te 
beginnen in Nederland. • 

Bemadet Colasse, Amsterdam 
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Nieuwe Wet Werk en Bijstand 
draait alleen om bezuinigingen 
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De nieuwe Wet Werk en Bijstand 
gaat uit van het principe: 'werk 
boven inkomen'. Wie kan wer
ken, moet dat ook. Het is de 
bedoeling dat iedereen die een 
bijstandsuitkering heeft door de 
sociale dienst zal worden bena
derd, en ofwel in een reïntegra
tietraject naar werk zal worden 
gezet, ofwel in een sociaal acti
veringstraject. Op zich heeft de 
SP daar geen problemen mee. 
Wij vinden het ook niet sociaal 
dat grote groepen aan de zijlijn 
blijven staan. 
Waar we echter wel grote proble
men mee hebben, is de manier 
waaróp Balkenende II dit gaat 
aanpakken. Het lijkt uitsluitend 
om de bezuiniging te gaan. Daar
om wordt de wet er echt door
heen gedrukt: zelfs tijdens het 
zomerreces van de Tweede 
Kamer gaat de parlementaire 
behandeling door. Koste wat 
kost moet de wet per 1 januari 
2004 in werking treden. Ook al 
zegt iedereen dat het niet kan, dat 
moet en zal toch gebeuren -
omdat de bezuiniging volgens 
Bil geen uitstel kan dulden. In 
totaal wordt er 1,15 miljard aan 
bezuinigingen ingeboekt met de 
nieuwe wet. 680 Miljoen op het 
reïntegratiebudget (en toch heet 
de wet Werk en Bijstand), 250 
miljoen op de gewone bijstands
uitkeringen, 70 miljoen op de 
bijzondere bijstand en nog eens 
150 miljoen extra volgens het 
regeerakkoord. 

Invoering op 1 januari 
2004 wordt een puinhoop 

Op 10 en 13 juni zijn er hoorzit
tingen geweest over de nieuwe 
wet, waar een divers gezelschap 
het woord voerde: onder andere 
de Vereniging Nederlandse Ge
meenten, FNV /CNV, Sociale Al
liantie, Vrouwen en de Bijstand, 

Invoering van een nieuwe bijstands
wet is één van de hoekstenen in het 
bezuinigingsbeleid van Balkenende 11. 
De gevolgen ervan zijn rampzalig, 
laat P-teammedewerker Joan van der 
Lingen zien in de volgende analyse. 
Divosa, UWV, mensen uit de 
ICT en de Raad voor de Finan
ciële Verhoudingen. De sprekers 
gebruikten verschillende invals
hoeken, maar kwamen met een 
gemeenschappelijke boodschap: 
invoering per 1 januari 2004 
leidt tot een zootje. Het compu
tersysteem is er niet klaar voor, 
de financiële uitvoering is er niet 
klaar voor, de sociale diensten 
zijn er niet klaar voor, en het 
CWI kan bet er niet bij hebben. 
De boodschap aan Staatssecreta
ris Rutte is luid en duidelijk: als 
de wet al ingevoerd moet wor
den, stel dat dan in ieder geval 
een jaar uit. 

Wat gaat er nou veranderen 
met de nieuwe wet? Ten eerste 
de financiering. De gemeenten 
worden voor 100 procent verant
woordelijk voor de bijstandsuit
gaven. Ze krijgen van het Rijk 
een uitkering die is gesplitst in 
twee delen: een 'werkdeel' voor 
reïntegratie en een 'inkomens
deel' voor de uitkeringen. De 
bedoeling is dat gemeenten 
gestimuleerd worden een actief 
reïntegratiebeleid te gaan voe
ren . Als werklozen snel weer 
werk vinden, houdt de gemeente 
over op het inkomensdeel. Daar
mee mag ze doen wat ze wil, ook 
uitgeven aan lantaarnpalen of 
een nieuw gemeentehuis. Komt 
ze tekort op het inkomensdeel, 
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doordat ze meer uitgeeft aan 
uitkeringen dan verwacht, dan 
moet ze dat zelf bijpassen. 
Anders gaat het bij het werkdeel, 
het geld bestemd voor de reïnte
gratie. Alles wat daarvan over
blijft, mag nergens anders aan 
besteed worden (ook niet om bij 
te passen bij het inkomensdeel), 
maar moet terug naar het rijk. 
Hierdoor wordt bereikt dat het 
maximale reïntegratiepotje 
wordt ingezet om mensen uit de 
uitkering te krijgen. Maar wel 
wordt er op dat reïntegratiebeleid 
680 miljoen bezuinigd, en dat zal 
de komende jaren alleen maar 
oplopen. 
Een andere wijziging is dat de 
gemeenten minder rapportage
verplichtingen naar het rijk 
krijgen, daardoor minder admi
nistratieve lasten, en dus ook · 
minder geld. Hier geldt het 
'eerst zien, dan geloven' maar de 
besparing is al ingeboekt. 

Terug naar het fietsplaatje 
met een gat erin? 

Ook voor de mensen die afhan
kelijk zijn van een bijstands
uitkering, gaat het nodige veran
deren. Ten eerste kunnen ze zich 
maar beter aan elke regel hou
den. Hoewel de Wet Boeten en 
Maatregelen wordt afgeschaft, 
krijgt de gemeente tegelijkertijd 



een nieuwe bevoegdheid: het 
verlagen van de uitkeringen. En 
dat kan al heel gauw. Als je niet 
solliciteert, bijvoorbeeld. Want 
dat is ook een nieuwtje: de solli
citatieplicht gaat voor iedereen 
gelden. Dus ook voor mensen 
die ouder zijn dan 57,5 jaar. En 
niet alleen voor hen. De sollicita
tieplicht wordt ook ingevoerd 
voor eenoudergezinnen met kin
deren jonger dan 5 jaar. 
De bijstandsnormen veranderen 
niet. Maar wel worden ze 
voortaan gekoppeld aan de amb
tenarensalarissen, die vervolgens 
minder omhoog gaan dan de ge
middelde prijsontwikkeling. Dus 
ook de bijstand wordt verder op 
achterstand gezet ... 
Verder wordt de categoriale bij
zondere bijstand afgeschaft. Dat 
is bijvoorbeeld het extraatje voor 
de aanschaf van duurzame ge
bmiksgoederen (ook wel 'wit
goedregeling' genoemd) of voor 
de contributie van sportvereni
gingen. Ook de stadspassen en 
de tegemoetkoming in de ge
meentelijke lasten lópen gevaar. 
Het enige wat hiervoor in de 
plaats komt, is een extraatje voor 
mensen die al vijf jaar of langer 
op het minimum zitten én geen 
arbeidsmarktperspectief hebben. 
Die krijgen voortaan jaarlijks 
maximaal 450 euro. Dat geld is 
er dus niet voor de bijstands
moeders of de 57,5-plussers. 

Als je moet solliciteren, heb je 
immers arbeidsmarktperspectief 
Het laatste nieuwtje is de invoe
ring van 'bijstand in natura'. Die 
zal worden verstrekt aan bijvoor
beeld dak- en thuislozen, alcoho
listen, drugsverslaafden. Of je 
daartoe behoort, gaat de ambte
naar van de sociale dienst bepa
len. Die bad al de bevoegdheid je 
eerst te verplichten een cursus 
'boodschappen doen voor begin
ners ' te laten volgen voordatje in 
aanmerking kwam voor schuld
hulpverlening. 
Piet de Ruiter vroeg laatst al in 
een debat of we teruggingen naar 
het fietsplaatje met een gat erin, 
waaraan je in de crisisjaren van 
de vorige eeuw de mensen kon 
herkennen die van de bedeling 
leefden. Die kant dreigt het in
derdaad uit te gaan onder de 
Bende van Balkenende. 

Minder ID'ers die per stuk 
minder mogen kosten 

Niet alleen rond de bijstand, 
maar ook rond de gesubsidieerde 
arbeid zal de komende jaren heel 
veel te doen zij n. Als de nieuwe 
wet wordt ingevoerd zoals het 
kabinet voorstelt, verdwijnen de 
ID- en WIW-regeling en worden 
de budgetten ervoor samen
gevoegd met de budgetten voor 
scholing en activering. De ge
meente moet zelf beslissen hoe 
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het geld wordt ingezet voor reïn
tegratie in het arbeidsproces, en 
mag ook eigen regelingen voor 
gesubsidieerde arbeid ontwik
kelen. Maar ze moet dat doen 
met veel minder geld dan nu het 
geval is. 
Balkenende I wilde in 2003 nog 
520 miljoen bezuinigen op de 
regelingen voor gesubsidieerde 
arbeid. Na een storm van verzet 
bleef de structurele bezuiniging 
overeind, maar kwam er 
incidenteel geld voor 2003 om 
een grootschalige ontslagronde 
te voorkomen. Er kwam een 
regeling die ertoe moet leiden 
dat dit jaar 10.000 ID-banen om
gezet worden in reguliere banen. 
Werkgevers kunnen daardoor 
(eenmalig) een subsidie krijgen 
van 17.000 euro als ze een ID
baan omzetten in een reguliere 
baan. De FNV heeft onlangs 
onderzocht hoe het staat met die 
omzetting. De resultaten vallen 
vies tegen. De omzettingsver
wachtingen van de gemeenten 
met meer dan 40.000 inwoners 
(waar het overgrote deel van de 
ID'ers werkt) komen opgeteld 
neer op 1.926 banen. 

Momenteel zijn de gemeenten 
bezig de bezuinigingen in te 
vullen. Dat zal grotendeels 
gebeuren op de twee volgende 
manieren: vermindering van de 
subsidie per werkplek en ver
mindering van het aantal werk
plekken. In beide gevallen zullen 
veel instellingen waar nu ID'ers 
en WIW'ers belangrijk werk 
doen in de problemen komen. 
Ook zullen er heel wat ontslagen 
vallen en zullen mensen over
geheveld worden van de ID
naar de (goedkopere) wrw
regeling. Waardoor de toeslag 
van maximaal 30 procent 
bovenop het minimumloon 
waarvoor jarenlang geknokt is, 
weer verdwijnt. e 
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1 raa 
Tien nieuwe afdelingen erbij 

hiervoor pas een voorstel aan de 
partijraad komt als er een una
niem positief advies ligt van de 
regiobestuurder, de voorzitter 
van de moederafdeling en de 
beoogd voorzitter van de nieu-

we zelfstandige afdeling. Dat -
gemotiveerde- advies moet er 
minstens twee weken vóór de 
partijraadsvergadering zijn, zo
dat het verwerkt kan worden in 
de toelichting bij de agenda. 

Een viertal plaatselijke werk
groepen kreeg op de partij
raadsvergadering de status van 
afdeling-in-oprichting: Alblas
serwaard, Amstelveen, Grave 
en Hilversum. 

Op voordracht van de betreffen
de 'moederafdelingen' stemde 
de partijraad ermee in tien af
delingen-in-oprichting de status 
van afdeling te geven. In alle 
gevallen is sprake van een func
tionerend bestuur en van acti
viteiten vóór en mét de mensen. 
De tien nieuwe afdelingen zijn: 
Groesbeek, Hoorn, Moerdijk, 
Montferland, Purmerend, Spij
kenisse, Steenwijkerland, Vel
sen, Westfriesland-oost en IJ
mond-noord. 

Terugblik op 12de congres 

Ook voor vier andere afdelin
gen-in-oprichting was het half 
jaar verstreken om te bewijzen 
dat ze de status van zelfstandige 
afdeling verdienen: Kampen, 
St. Oedenrode, Texel en Vlagt
wedde/Stadskanaal. De ontwik
keling is daar echter nog niet zo 
ver dat er nu een positief advies 
gegeven kon worden. Voor de 
plaatsen geldt dat de status van 
afdeling-in-oprichting verlengd 
wordt tot de partijraad van sep
tember. 
Als toekomstige procedure voor 
de toelating van zelfstandige 
afdelingen is afgesproken dat 

De Partijraad stemde in grote 
lijnen in met de conclusies die 
het Partijbestuur in zijn verga
dering van 6 juni getrokken had 
in de nabespreking van het con
gres. Die conclusies zijn: 
1. De voordracht van kandida

ten dient voortaan te gebeu
ren via een commissie. De 
kandidaten moeten zich tij
dens het congres op een 
gelijkwaardige manier kun
nen presenteren. Kandidaten 
dienen zich sowieso meer te 
kunnen manifesteren. 

2. De beantwoording van de in
breng op het discussiestuk 
moet door minder personen 
(nu zeven) plaatsvinden, 
waardoor de reactie aan diep
gang kan winnen. 

3. Het verdient uit het oogpunt 
van politieke logica de voor
keur om eerst het discussies
tuk te behandelen en daarna 
pas te stemmen over kandi
daten. 

4. De politiek leider dient ook 
in te gaan op het congresstuk. 

5. De drempel voor het indienen 
van amendementen zou ver
hoogd moeten worden naar 
tien leden. Ook voor kandidaat
stelling voor het bestuur is een 
dergelijke drempel wenselijk. 

6. Het verdient aanbeveling om 
de afwijzing van amendemen
ten inhoudelijk te beargu
menteren. Hiermee kan het 
grootste deel van de congres
gangers al op voorhand over
tuigd worden, hetgeen veel 

Partijbestuur verdeelt taken 
en verantwoordelijkheden 

discussietijd bespaart. Er 
moet nagedacht worden over 
het in de hand houden van het 
aantal sprekers en de totale 
spreektijd. Voor de meerder
heid van de congresgangers is 
op dit punt de pijngrens 
bereikt. 

Afgesproken is dat deze conclu
sies meegenomen worden in de 
voorbereiding van het volgende 
congres. Ook is geconcludeerd 
dat het verstandig is om de nota 
van wijzigingen uit te laten 
gaan voordat de amendementen 
ingediend moeten worden. 
Daarmee wordt voorkomen dat 
afdelingen wijzigingsvoorstel
len indienen over zaken die al 
door de eongrescommissie zijn 
overgenomen. 

De partijraad werd op hoogte 
gebracht van de besluiten die 
het partijbestuur genomen heeft 
over de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden. Het 
bestuur heeft een dagelijks 
bestuur ingesteld dat bestaat uit 
Jan Marijnissen (voorzitter), 
Paulus Jansen (algemeen secre-

taris), Marga van Broekhoven 
(penningmeester), Rosita van 
Gijlswijk (scholingssecretaris) 
en Hans van Leeuwen (afdelin
gensecretaris). 
Een aantal bestuursleden is 
belast met een specifieke taak. 
Dat zijn: Herman Beekers 
(website), Tuur Elzinga (Soli-

dair), Yorick Haan (contacten 
afdelingen - Tweede Kamer) , 
Ronald van Raak (wetenschap
pelijk bureau) en Driek van 
Vugt (ROOD). Over andere 
specifieke verantwoordelijk
heden zal op een volgende 
bestuursvergadering besloten 
worden. 
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Conclusie partijraad: 
Europadiscussie verdient 
veel aandacht SP 

een agressieve buitenlandpoli
tiek) en de derde over het geza
menlijke veiligheids- en 
justitiebeleid (zal ten koste gaan 
van democratische rechten van 
de Nederlandse bevolking en 
zal de privacy aantasten). 
De stellingen werden breed 
onderschreven, maar leidden 
wel tot geanimeerde discussies. 
Bijvoorbeeld over de vraag of 
we wél voor een Europese 

grondwet zijn als daarvoor de 
Nederlandse als model geno
men wordt. ('Nee,' reageerde 
Harry van Bommel: 'een sociaal 
en democratisch Europa is een 
idee-fixe. Europa is een neoli
beraal project. Uit democratisch 
oogpunt is het behouden van de 
soevereiniteit van de natiestaat 
veel beter.') 
Geconstateerd werd dat de dis
cussie binnen de SP over onze 

Bewogen jaar 2002 

visie op Europa en over onze 
mogelijkheden om daarmee aan 
de slag te gaan, voortgezet moet 
worden. Als concrete voorstel
len om daaraan handen en voe
ten te geven, werden genoemd 
de instelling van een 'Europa
denktank' binnen de SP en de 
organisatie van een conferentie 
met vertegenwoordigers van an
dere linkse partijen in Europa. 
Verder werd al enthousiast 
gekeken naar het referendum 
dat wellicht gehouden wordt 
over de Europese grondwet: 
'daaraan zal een maatschappe
lijke discussie vooraf gaan die 
ons de kans geeft ons verhaal 
nadrukkelijk over het voetlicht 
te brengen '. 

Hoe verder met de 'Europa
discussie'? In drie workshops 
met een terugkoppeling naar de 
voltallige vergadering boog de 
partijraad zich over deze vraag. 
Nee tegen alle verdere over
dracht van bevoegdheden aan 
Brussel, en instemming met alle 
voorstellen die de Europese 
Unie democratischer en trans
paranter maken. Dat is kort 
samengevat de Europa-opstel
ling van de SP. De vraag dringt 
zich echter op hoe lang we daar
mee nog uit de voeten kunnen, 
nu duidelijk is dat de Europese 
trein doordendert. 
De werkgroepen bogen zich 
ieder over een stelling waarin 
verdergaande integratie op een 
bepaald terrein afgewezen 
werd. De eerste stelling ging 
over de Europese grondwet (on
dergraaft de autonomie van de 
lidstaten en holt de democratie 
uit) , de tweede over het ge
meenschappelijke buitenland
en veiligheidsbeleid (zal gedic
teerd worden door de grote lan
den en vergroot het risico van 

ook financieel afgesloten 

• Op de partijraadsvergadering 
van september komt de uit
voering van de besluiten van 
het 12de congres aan bod. Dan 
worden ook het congresver
slag en de noodzakelijke wij
zigingen in de statuten en het 
huishoudelijk reglement vast
gesteld. 

• Omdat de ruimte in de zaal 
beperkt is en het aantal af-

Aan de hand van de rekening 
keek de Partijraad nog één keer 
terug op het enerverende poli
tieke jaar 2002. Geconstateerd 
werd dat het jaar ook in finan
cieel opzicht een gunstige ont
wikkeling laat zien: vooral de 
sterke. groei in Kamerzetels ver
groot de mogelijkheden van de 
partij. 
2002 Is afgesloten met een posi
tief resultaat van 691.700 euro, 
met een goedkeurende verkla
ring van de accountant over de 

delingen groeit, zijn de afspra
ken over deelname aan de par
tijraad nog eens benadrukt. 
Afdelingen zijn vertegenwoor
digd door hun voorzitter of een 
plaatsvervanger. Afdelingen in 
oprichting mogen één ver
tegenwoordiger sturen, plus 
eentje extra naar de partijraad 
waarin ze erkend worden als 
zelfstandige afdeling. Verder 

rechtmatigheid van de uitgaven 
en de waarheidsgetrouwheid 
van de verslaglegging, en met 
een positief" oordeel van de 
financiële controlecommissie 
over de doelmatigheid van de 
bestedingen. Een aantal aan
bevelingen had de commissie 
wel: beter benutten van de capa
citeit van de drukkerij, meer 
investeren in de website, beter 
zicht zien te verkrijgen op de 
financiën van de afdelingen, 
meer investeren in ROOD (met 

kan er alleen in zeer bijzon
dere gevallen iemand extra 
toegelaten worden. 

• De partijraad van september 
besluit wie vanaf dan de par
tijraadsvergaderingen gaat 
voorzitten. Het partijbestuur 
draagt als kandidaat daar
voor Paulus Jansen voor, de 
algemeen secretaris van de 
SP. Andere kandidaten kun-
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name voor scholing) en in het 
Ouderen platform. 
De Partijraad besloot unaniem 
van het resultaat 500.000 euro 
toe te voegen aan het verkie
zingsfonds (dat immers in 2003 
te maken kreeg met onverwacht 
snelle verkiezingen) en het res
tant van 191.700 euro toe te 
voegen aan de algemene reser
ve. De afdelingsvoorzitters heb
ben de jaarrekening 2002 en de 
accountantsverklaring toe
gestuurd gekregen. 

nen zich tot 1 augustus 
melden bij Hans van Leeu
wen op het partijkantoor in 
Rotterdam. 

• P-tearnmedewerker Chris
tien Holtkamp riep de par
tijraadsleden op om men
sen af te vaardigen naar het 
daklozenontbijt van comité 
Onderdak: 25 juni op het 
Plein in Den Haag. 
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De afdelingen en het 
nieuvve kabinet 

• De Oppositie Bil-tour trekt 
door land . Met soms heel grote 
avonden waarin Kamerleden 
geflankeerd worden door mu
sici of cabaretiers, en soms 
kleinere debatten. Maar all e
maal om mensen op te roepen 
samen met de SP in verzet te 
komen tegen de afbraakplan
nen van de regering. De orga
ni satie van de tour gebeurt in 
nauwe samenwerking tussen 
de landelijke partij en de afde
lingen. Die laatste moeten in 
ieder geval alles uit de kast 

halen om volle zaJen te trek
ken: mensen en organisaties 
uitnodigen, fl yers verspreiden, 
leden aanschrijven, enz. Nota 
bene: die taak geldt niet alleen 
de afdeling in de plaats waar 
de avond gehouden wordt, 
maar ook de afdelingen in 
de regio. Ook van hen wordt 
verwacht dat zij hun best doen 
om veel leden en andere be
langstellenden naar de - uiterst 
moti verende - avonden te 
trekken. De tour is op 20 juni 
in Utrecht van start gegaan. 

ij raad 
Campagne Wakker worden! 
'Wie anders dan de SP kan de 
mensen informeren en mobilise
ren?' 
'Ik ben apetrots op onze fractielei
der,' startte Ag nes Kant haar inlei
ding op de actuele politieke situa
tie. Ze onderbouwde haar lof over 
de bijdragen van Jan Marijnissen 
aan de regeerakkoord-debatten 
vervolgens onder andere met een 
artikel in de Volkskrant onder de 
kop: 'Marijnissen overschaduwt 
Bos' . 
De huidige situatie is voor de SP 
vooral een kans, betoogde Kant. 
'Een kans om de mensen uit te 
leggen wat er gebeurt, om voor 
mensen op te komen en om men
sen te mobiliseren. En wie anders 
dan de SP kan dat doen?' Tegen 
het asociale regeerakkoord van de 
bende van Balkenende heeft de SP 

inmiddels de campagne 'Wakker 
worden! ' gestart. Een aantal ele
menten daarvan zijn al in stelling 
gebracht: de actiekrant die inmid
dels volop beschikbaar is en die 
ook heel goed gebruik kan worden 
bij kraampjes en in andere situaties 
waar we rechtstreeks met mensen 
in gesprek zijn, kaartjes Red de 
solidariteit om mensen op deel
terreinen mee te mobiliseren (een 
zorgkaartje is er al, WAO en bij
stand volgen) en de oppositietour
nee met openbare avonden die 
inmiddels ook van start is gegaan. 
Kant: 'Sommigen voorspellen een 
hete herfst. Onzin. We zijn al be
gonnen. Het wordt een hete zo
mer.' 
In hun reacties wezen afdelings
voorzitters op de mogelijkheden 
en de noodzaak om de landelijke 

Data en plaats van de andere 
bijeenkomsten zijn te vinden 
op www.sp.nl en komen ook in 
De Lijn . Is jouw afdeling nog 
niet in het tourschema opgeno
men, en wil je wel meedoen, 
laat dan de voorzitter contact 
opnemen met Yorick Haan 
(yhaan @sp.nl/(070) 318 38 22. 
• Honderdduizenden kranten 
'Het wordt een bende met 
Balkenende' maken op heel 
brede schaal duidelijk waar 
wij staan, en bieden mensen de 
mogelijkheid zich bij ons aan te 

campagne concreet plaatselijk in 
te vullen en te combineren met 
acties tegen lokale bezuinigingen. 
'En meld je activiteiten, zodat ook 
anderen er hun voordeel mee 
kunnen doen! ' Ook werd gewezen 
op de geweldige kansen om onze 
leden in 'nieuwe' plaatsen te 
mobiliseren. 'Dit is hét moment. 
In iedere gemeente kunnen we 
nu mensen bij elkaar brengen en 
activeren.' 
Piet de Ruiter ging tot slot in op de 
strijd die gaat ontbranden rond de 
bijstand en de ID- en WIW-banen. 
Over de bijstand komt binnenkort 
een SP-ana lyse beschikbaar die 
snel het land in zal gaan. Over de 
gesubsidieerde arbeid concludeer
de De Ruiter dat er niets terecht
komt van de afspraak die vorig jaar 
gemaakt is om tienduizend mensen 
een regu liere baan te geven, en dat 
de ellende dus heel groot dreigt te 
worden. 'Het verzet daartegen 
komt niet van de vakbonden. Dat 
zal van onze afdelingen moeten 
komen.' 
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sluiten. Verspreid de kranten 
snel, als je er nog hebt. 
• Gebruik de actiekaarten 
'Red de solidariteit' (rond de 
zorg, de WAO en de bijstand) 
om mensen een kans te geven 
zélf te protesteren. 
• Een kraampje in het centrum 
is een uitstekende manier om 
met mensen in gesprek te ko
men over de afbraakplannen en 
ons verzet ertegen. Met kran
ten, stickers en actiekaarten 
hebben we er het begeleidende 
materiaal voor. Een groot bord 
met 'Wat is de grootste ramp?' 
en een overzicht van de belang
rijkste maatregelen is een een
voudig te maken blikvanger. 
e Wees bedacht op mogelijk
heden via de media onze kijk 
op B II duidelijk te maken. Jan 
Marijnissen zaaide gras op het 
Malieveld. De afdeling Gronin
gen organiseerde onder veel 
mediabelangstelling haar eigen 
bordesfoto met zestien SP
opbouwrninisters op de trappen 
van het stadhuis - op de dag 
waarop ook Balkenende zijn 
afbraakbende presenteerde. 
e Organiseer plaatselijke 
acties rond kwesties die te ma
ken hebben met het regerings
beleid. De afdeling Oss heeft 
samen met vakbond Nu'91, 
personeel en familieleden van 
bewoners een comité opgericht 
dat aan de slag gaat om de om
standigheden in een verpleeg
huis te verbeteren. Amersfoort 
houdt een klachtenweek over de 
sociale dienst. Den Bosch belegt 
een thema-avond over het mini
mabeleid. Enz. Voorbeelden om 
na te volgen. 



De ge111eenteraden en het 
nieu\Ne kabinet 

Onderwijs 

Het Kabinet wil scholen geen 
acceptatieplicht voor allochto
ne leerlingen opleggen. Wél 
wordt van gemeenten gevraagd 
om afspraken te maken met de 
scholen over het tegengaan van 
verregaande concentratie van 
a!Jochtone leerlingen. SP
raadsleden kunnen van het 
college vragen hoe het ervoor 
staat met deze afspraken. De 
SP is voorstander van een ac
ceptatie-plicht, maar we moeten 
nemen wat we krijgen kunnen. 
Dring er bij het college op aan 
om zo snel mogelijk invulling 
te geven aan het kabinetsvoor
nemen. 

Toezichthouders 

Omdat de politie zich meer op 
haar kerntaken moet richten, 
wordt gemeenten geadviseerd 
een aantal zaken uit te laten 
voeren door toezichthouders. 
Die worden echter veelal be
taald uit de gelden voor gesub
sidieerde arbeid, waarop het 
kabinet fors wil bezuinigen. De 
oplossing van de regering is dat 
ze zichzelf maar moeten bekos
tigen door onder regie van de 
politie boetes uit te delen voor 
zaken als foutparkeren, fietsen 
zonder licht en foutpoepen. Een 
probleem daarbij is echter, dat 
de opbrengst van deze bestuur
lijke boetes nu al wordt ingezet 
door de gemeenten. Het is dus 
de vraag of alle toezichthou
ders die er nu zijn, betaald 
ku nnen worden uit dit potje. 
Laat staan dat er extra toezicht-

Van de uitspraken die het nieuwe kabinet Balkenende 
doet in zijn Hoofdlijnenakkoord heeft een aantal directe 
gevolgen voor de plaatselijke politiek. Bladzijde 6 en 7 van 
deze Spanning gaan in op de nieuwe bijstandswet, die de 
gemeenten voor enorme problemen plaatst. Hier behan
delt Yorick Haan, belast met de afstemming tussen de 
afdelingen en de Kamerfractie, een aantal andere zaken. 

houders ingehuurd kunnen 
worden. 

Preventief fouilleren 

De mogelijkheden voor preven
tief fouilleren worden uitge
breid naar een aantal openbaar 
vervoerstrajecten. De SP is en 
blijft grote problemen hebben 
met het preventief fouilleren, 
al hebben we er in een aantal 
uitzonderlijke situaties wel mee 
ingestemd. In de Spanning van 
februari werd helder uiteenge
zet welke afwegingen daarbij 
een rol spelen. 

Referendumwet 

Het nieuwe kabinet Balkenende 
trekt het wetsvoorstel voor de 
intrekking van de tijdelijke 
referendumwet in. Dat wil 
zeggen dat de tijdelijke referen
dumwet nog wat langer mee
gaat. In veel gemeenten werden 
nota's geschreven voor de 
aanpassing van de referendum
verordening aan het dualisme 
en de tijdelijke referendumwet 
Toen het kabinet aankondigde 
de tijdelijke referendumwet te 
zullen intrekken, werden de 

verordeningen veelal niet 
aangepast. Nu het kabinet het 
intrekkingsvoorstel intrekt, 
kunnen gemeenten dus weer 
aan de slag. SP-fracties staan 
natuurlijk vooraan om het col
lege hierover aan hetjasje te 
trekken. Als er geen referen
dumverordening is in de ge
meente, en ook als er wel een 
verordening is die verbeterd 
kan worden door gebruik te 
maken van de mogelijkheden 
van de tijdelijke referendum
wet. 

Gekozen burgemeester 

Balkenende beloofde binnen 
twaalf maanden te zorgen 
voor de mogelijkheid van een 
gekozen burgemeester in elke 
gemeente. De voorstellen die 
door het kabinet worden voor
bereid, zijn echter een wassen 
neus. De burgemeester blijft 
een benoemde vertegenwoordi
ger van de koningin . De bevol
king mag kiezen uit twee door 
een vertrouwenscommissie 
voorgedragen kandidaten, maar 
de koningin (minister van bin
nenlandse zaken) besluit uitein
delijk. 
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Wonen 

De nieuwe regering wijdt 
opvallend weinig woorden aan 
volkshuisvesting en ruimtelij 
ke ordening. Wat wel wordt 
aangekondigd is een grotere 
beleidsvrijheid van gemeenten 
(ook op het platteland) en 
provincies om te bepalen waar 
wordt gebouwd en waar niet, 
en afschaffing van het 'bewo
nersdeel' van de OZB (met 
compensatie voor de wegval
lende inkomsten via het ge
meentefonds). Bij de noodza
kelijk geachte stedelijke ver
nieuwing en de vergroting van 
het aantal te bouwen wonin
gen, schuift het kabinet zijn 
verantwoordelijkheid simpel
weg af: dat is een taak van de 
gemeenten en de woningcor
poraties. Wel boekt Balkenen
de een bezuiniging in van 150 
miljoen op de subsidies van 
het ministerie van VROM. Dat 
daarbij ook het budget voor 
stedelijke vernieuwing betrok
ken wordt, ligt erg voor de 
hand. 

Meer info: Yorick Haan 
(070) 318 38 22. 
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Marijnissen over Balkenende 11 

1 Niets minder dan onze 
beschaving staat op het spel' 
De regeringsverklaring bevestigde w at 
velen al vreesden: Nederland krijgt een 
nietsontziend beleid voor de kiezen van 
een regering die is geobsedeerd door 
cijfers. De zwaarste lasten worden op de 
zw akste schouders gelegd. 
Namens de SP trok Jan Marijnissen er in 
de Kamer fel tegen van leer. Hieronder 
enkele - meer beschouwende - fragmen
ten uit zijn bijdrage. De complete tekst is 
te vinden op www.sp.nl 

'Vanaf de jaren tachtig heeft de 
politiek de mensen te verstaan 
gegeven dat de overheid niet 
meer garant kon staan voor de 
zekerheden van weleer: sociale 
zekerheid, goed onderwij s, goe
de en voldoende zorg, fatsoen
lijk openbaar vervoer en ga zo 
maar door. Vanaf toen, dachten 
velen: het is nu 'ieder-voor
zich', en ~ niet verwonderlijk ~ 
velen gingen zich daar ook naar 
gedragen. 'Dat maak ik zelf wel 
uit' en 'lekker jezelf zijn ' zijn 
uitdrukkingen di e sindsdien pas 
echt aan populariteit wonnen. 
De overheid trok zich terug, de 
mensen moesten het steeds 
meer zélf uitzoeken. Op zich
zelf is daar niks mis mee. Maar 
wanneer het om zaken gaat 
waar we niet neutraal , vrijblij
vend tegenover kunnen staan, 

zoals de kwaliteit van onderwijs 
en zorg, en al die andere belang
rijke zaken die we rekenen tot 
de kern van onze beschaving en 
waarvan we zeggen: 'dat is van 
ons allemaal', wordt het een an
der verhaal. Dan hebben we het 
over de kérn van de verantwoor
delijkheid van de overheid.' 

'Het vertrouwen van mensen in 
de overheid neemt af omdat ze 
niet capabel is gebleken om de 
grote problemen op te lossen die 
mensen bezig houden, om zelf 
schoon schip te maken en nega
tieve tendensen om te zetten in 
positieve. Terwijl vooral aan dat 
laatste zoveel behoefte bestaat. 
Een overheid die de mensen 
hoop en vertrouwen geeft, zal in 
staat zijn mensen te bemoedigen 
en aan te moedigen om actief 

mee te doen. Een overheid di e 
dat niet doet, zal vervallen tot 
een machteloze overheid bij wie 
de greep op de gebeurtenissen 
wegglipt als het droge zand op 
het strand tussen de vingers. 
Politiek is méér dan op de win
kel passen en boekhoudertje 
spelen. Politiek is analyse, visie 
en moed. Aan alle drie heeft dit 
kabinet een schromelijk gebrek. 
En kom mij niet aan met 'Er is 
moed voor nodig om de mensen 
met een uitkering in de min 
te zetten en om zó fors te bezui
nigen' . Voor het pakken van 
de mensen die zich moeilijk 
kunnen verweren, is geen moed 
nodig. Wat wél, mag u zelf 
invullen. Niet minder dan onze 
beschaving staat op het spel. ' 

'Als pijlers van onze bescha
ving beschouw ik: onze waar
den, normen en recht; onze 
wetenschap, educatie en zorg; 
onze kunst, cultuur en kritische 
media. Ik kan bij het kabinets
beleid onvoldoende vinden dat 
men juist dáárin wil investeren. 
En dat is onverstandig. Als 
het erop aan komt hebben we 
niet veel meer dan de ankers 
die onze beschaving ons biedt. 
Die ankers geven de mensen 
houvast en vertrouwen ; ze 
voorkomen angst, vervreem
ding en verbittering; en leveren 
ons een probaat middel tegen 
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doorgeslagen egoïsme, fanati s
me en geweld. Dáár zou dus 
vooral in geïnvesteerd moeten 
worden. Terwijl ons land 
behoefte beeft aan nieuw en 
gerechtvaardigd optimisme, 
krijgt het wéér te horen dat 
vooruitgang in de praktijk 
áchtemitgang is. 
Het alternatief van de SP: 
Investeren, investeren en nog 
eens investeren. Het is het bes
te voor de economie en de 
werkgelegenheid, en bovenal: 
Het is nódig! Draai er niet lan
ger omheen en pak de bureau
cratie aan, stel vertrou wen in 
de mensen in plaats van ze 
steeds van hun werk af te hou
den door controles. Draai de 
marktwerking in de publieke 
sector en bij de nutsvoorzienin
gen temg. Ook ik begrijp dat je 
één euro maar één keer kunt 
uitgeven. Het geld dat we no
dig hebben verkrijgen we door 
fors te bezuinigen op Defensie. 
Die JSF bestellen we af. We 
gaan de bureaucratie écbt temg
brengen (aUeen al in de zorg le
vert dat 800 miljoen op). We 
gaan de rijken vragen meer bij 
te dragen aan het sociaal houden 
dit land , en tot slot: Ja, bij ons 
zal het tekort iets oplopen, maar 
nog ver onder het tekort in lan
den als Duitsland en Frankrijk, 
en ook fors onder het maximum 
dat Europa ons toestaat. ' • 



Europese Conventie wil 
kapitalisme verankeren in grondwet 

Onder leiding van oud-president Giscard-d'Estaing van Frankrijk 

heeft de Europese Conventie, een college dat in 2001 is ingesteld 

door de Europese regeringsleiders, een ontwerp gepresenteerd 

voor een Europese grondwet. De SP moet er niets van hebben. 

'De voorstellen van de conven
tie komen erop neer dat de 
bevoegdheden van de EU aan
zienlijk worden uitgebreid ten 
koste van de autonomie en zeg
genschap van de regeringen en 
parlementen van de betrokken 
lidstaten,' concludeert Harry 
van Bommel. 'En verder is het 
heel opmerkelijk en kwalijk dat 
de conventie ons huidige eco
nomische stelsel wil vastleggen 
\n de grondwet. Daarin zouden 

, I 
zaken als het stelsel van vrije 
onvervalste concurrentie, 
markteconomie en economi
sche groei verankerd moeten 
worden. Ik vraag mij af hoe 
zich dat verdraagt met de vrij 
heid van politieke en sociale 
opvattingen. Zijn wij oogrond
wettelijk bezig als wij pleiten 
voor een andere economi sche 
orde?' 
Grote problemen heeft Van 
Bommel ook met het gezamen
lijke Europese justiti e-, buiten
land- en defensiebeleid dat er 
volgens de ontwerp-grondwet 
moet komen. (Zie daarvoor ook 
de Partijraaddiscussie op blad
zijde 9 van deze Spanning.) 'En 
juist op terreinen waar eenheid 
van beleid wél zinvol is, zoals 
bij een gezamenlij k belasting
beleid om te voorkomen dat de 
landen tegen elkaar uitgespeeld 
worden door grote ondernemin-

gen, wil de Conventie - met 
steun van Nederland - vasthou
den aan het principe van be
leidsconcurrentie tussen lid
staten. Eens te meer wordt be
vestigd dat de Europese Unie 
zowel qua vorm als inhoud een 
neoliberaal project is, dat voor
waarden schept voor de vrije 
markt - dus vooral de multina
tionale ondernemingen - en dat 
politieke vormen van aansturing 
van en controle op de economie 
onmogelijk maakt. ' 

Van Bommel is een groot voor
stander van het houden van een 
referendum over de ontwerp
grondwet. 'Een verdere ontwik
keling van de Europese Unie en 
de gevolgen daarvan voor huidi
ge en toekomstige generaties, 
zijn wat de SP betreft te belang
rijk om daar zonder directe 
volksraadpleging over te besli s
sen. Niet om op die manier 
draagv.l ak voor het EU-project 
te creëren, maar om de bevol
king in de gelegenheid te stellen 
om zich uit te spreken over de 
ontwerp-grondwet. ' 

In de Eerste Kamer ging kers
vers SP-fractievoorzitter Tiny 
Kox meteen de strijd aan tegen 
de Europese grondwet. In een 
motie vroeg hij de senaat uit te 
spreken dat het geen pas geeft 

om de vrije, onvervalste concur
rentie als hoofddoelstelling van 
de Europese Unie op te nemen 
in de grondwet. Zijn pleidooi 
leidde tot veel reacties, onder 
andere van VVD-staatssecreta
ri s Nicolai, die liet weten 'zeer 
te hechten aan de betreffende 
bepaling'. Uiteindelijk was er 
alleen steun van GroenLinks 
voor het SP-voorstel. Kox: 'In 
ieder geval een stap vooruit, 
want in de Tweede Kamer stem
de GroenLinks nog tegen ons 
voorstel. Dat de PvdA onze 
motie niet steunt, zegt veel over 
de politieke plaatsbepaling van 
die partij . PvdA-woordvoerder 

Jurgens zei dat de slag al ti ental
len jaren terug verloren was, 
toen Europa begon met zijn eco
nomische samenwerking.' De 
staatssecretaris zegde wel toe 
dat hij advies aan de Raad van 
State zal vragen over de vraag 
of de Europese grondwet een 
wijziging van de Nederlandse 
grondwet nodig maakt. Is dat 
het geval, dan is daarvoor een 
tweederde meerderheid in beide 
Kamers nodig. 

De ontwerp-grondwet en de uit
gebreide reactie erop van Harry 
van Bommel zijn te vinden op 
www.sp.nl 

Kamerdebat 
Srebrenica-rapport 
afgerond 

De afgelopen maand debat
teerde de Tweede Kamer over 
het rapport 'Missie zonder 
Vrede' van de parlementaire 
enquêtecommissie die de 
Srebrenica-affaire onderzocht. 
Namens de SP nam Harry van 
Bommel deel aan het debat, en 
was eerder Fenna Vergeer lid 
van de commissie. In een uit
gebreide analyse besprak Van 
Bommel in zijn bijdrage onder 

andere de gang van zaken rond 
de besluitvorming begin jaren 
negentig, de voorwaarden 
waaronder Nederland wél zou 
moeten deelnemen aan vredes
operaties, de verantwoordelijk
heid voor de gemaakte fouten 
en de lessen die getrokken 
dienen te worden voor toe
komstige missies. Zijn bijdrage 
aan het debat is te lezen op 
www.sp.nl 

Spannin g • 26 j u ni 20 0 3 13 



Politieke SP-café's 
hebben één ding gemeen~ 
Socialisten en café's, die gingen 
vroeger slecht door één deur. 
Tegenwoordig ligt dat heel anders, 
getuige de positieve ervaringen 
van diverse SP-afdel ingen met het 
organiseren van politieke café's. 

Het aangenomen congresstuk 
Nieuwe kansen grijpen om
schrijft het zo: 'Om verdere 
verbreding te bevorderen, moe
ten we meer lokale of regionale 
politiek-culturele evenementen 
voor leden en belangstellenden 
organiseren, in samenwerking 
met muzikanten, kunstenaars en 
schrijvers. Daarmee kunnen we 
ook andere (groepen) mensen 
aanspreken dan met directe ac
ties tegen bepaalde misstanden. 
Datzelfde geldt voor spreek
beurten, debatten, koffieochten-

den of -avonden en politieke 
cafés. De ervaringen tot dusver 
zijn beperkt, maar doorgaans erg 
positief. Nieuwe initiatieven 
kunnen daarom rekenen op 
een aanmoedigi ngssubsidie van 
het Partijbestuur.' De positieve 
ervaringen van het het Eindho
vense politieke SP-café illus
treert Henk van der Wal als 
volgt. 'Op de dagervóór drukte 
het Eindhovens Dagblad een 
keurige aankondiging van het 
politiek café af, en de dag erna 
was een uitgebreid verslag te Ie-

zen. En dat is niet het enige. De 
Eindhovense bibliotheken wa
ren nooit zo happig op de A3-af
fiches van de SP die reclame 
maken voor het politiek café. 
Totdat de bezuiniging op de bi
bliotheken het 
centrale thema was. Toen waren 
de affiches van harte welkom .' 
Andere recente thema's in Eind
hoven waren onder meer het 
VMBO, asielzoekers en over
last door jongeren. Van der Wal: 
'Telkens was het volle bak, 
want het zij n stuk voor stuk aan
sprekende thema's in de stad.' 
Het Eindhovense politiek café 
vindt één à twee keer per twee 
maanden en plaats. De afdeling 
werkt met diverse werkgroepen 
en de politiek café's worden 
voorbereid en georgani seerd 
door de werkgroep 'Publiciteit' , 
die samen met de fractievoorzit
ter in de gemeenteraad zorgt 
voor de samenstelling van het 
programma en de uitnodiging 
van de sprekers. 
In Zwolle wordt het programma 
van het 'SP-café' bepaald door 
het afdelingsbestuur en de frac
tie samen. Aan de hand van de 
actualiteit wordt een onderwerp 
gekozen (bijvoorbeeld dakloos
beid, het stadion van FC Zwol
le, woningnood), waarna een 
panel wordt samengesteld . 
Margriet Twisterling: 'Toen 
woningnood het thema was, 
zaten er in het panel woordvoer
ders van de ouderenbonden, de 
studenten en twee woningcor
poraties. In zo' n panel kun je 
het beste mensen uit de stad 
hebben, die elkaars tegenpolen 
zijn . De bedoeling van het SP
café is, dat er een brede di scus
sie ontstaat waarin ieder vanuit 
de eigen praktijk zijn of haar 
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licht op het thema laat schijnen. 
Om de link met het landelijke te 
kunnen leggen zat ook Piet de 
Ruiter in het panel. De program
ma-indeling is in Zwolle het
zelfde als in Eindhoven: eerst is 
het woord aan de sprekers, en na 
de pauze mengt het publiek zich 
in de discussie. 
Actieve deelname van de zaal 
ontbreekt in Zout, het politieke 
café van Oss. 'We hebben er 
bewust voor gekozen om het 
publiek niet in de discussie te 
betrekken. Vaak zie je namelijk 
dat de hardste schreeuwers dan 
het hoogste woord voeren. Dat 
is niet de bedoeling van Zout. 
Daar zijn andere gelegenheden 
voor,' zegt Pa u! Peters, die sa
men met Jules lding zo'n drie 
jaar geleden het initiatief voor 
Zout nam. Zout, dat onlangs 
zijn vijfendertigste uitgave 
beleefd e, trekt zo' n tien keer 
per jaar tot aan vierhonderd (!) 
bezoekers. Peters: 'Zout is echt 
opgezet naar het voorbeeld van 
het radio-programma 'Kopspij
kers'. Er gebeurt dan ook van 
alles: niet alleen di scussies, 
maar ook muziek, cabaret, co
lumns én een hoofdgast Laatst 
was dat bijvoorbeeld Huub Oos
terhuis, maar Martin Ros en 
Frans Weisglas waren ook al 
eens van de partij. En dat alJes 
in hoog tempo en i.n café-sfeer. 
Je kunt ook nog een pilsje pak
ken als je daar zin in hebt.' 
De Osse aanpak vergt nogal wat 
inzet. Zo zijn er diverse groep
jes die zich elk met een bepaald 
gedeelte van Zout bezighouden: 
onder meer de redacti e, de pre
sentatoren , de vaste columnis
ten en het cabaret-ploegje. In 
totaal zo' n twintig man. Zout 
werkt met een onafhankelijke 



eel belangstelling 

redactie waarin onder andere 
joumalisten zitten. 'De SP nam 
destijds weliswaar het initiatief 
voor Zout, maar we vinden het 
belangrijk dat er ni et al te na
drukkelijk een SP-stempel op 
Zout rust. Het moet ook voor 
niet-SP'ers interessant en leuk 
zijn,' vindt Peters. Henk van der 
Wal: 'Toen het politiek café hier 
goed begon te lopen, zag je 
steeds meer niet-SP' ers komen. 
Een goede zaak, want preken 
voor de eigen parochie is wel 
leuk, maar levert weinig extra 
op. Daarom is goede reclame 
vooraf ook erg belangrijk.' 

Zaterdag, zondag of 
door de week 

Het Osse Zout is altijd op zon
dagmiddag van vier uur tot half 
zes. 'Voor veel mensen zijn dat 
toch verloren uurtjes tussen een 
wandeling of een fietstocht en 
Studio Sport,' aldus Paul Peters. 
'Als er 's avonds een voetbal
wedstrijd op tv is, kun je het 

vergeten,' meldt Margriet Twis
terling vanuit Zwolle, waar het 
SP-politiek café op 's avonds op 
een doordeweekse dag plaats
vindt. Eindhoven kiest voor de 
zaterdagmiddag tussen 15.30 
en 17.30. 
De Amsterdamse SP is bezig om 
naar het Osse voorbeeld een po
litiek café met de naam Badzout 
(de vaste locatie heet 'De Bad
kuip' , een soort buurthuis) op 
poten te zetten. Volgens Laurens 
lvens was de eerste keer 
'een overweldigend succes'. 
'We hadden een heel gevarieerd 
programma met onder meer een 
stand-up-comedian, een debat 
met Harry van Bommel en een 
interview met Stella Braam.' In
middels is ook de drukbezochte 
tweede aflevering gehouden, 
met onder andere PvdA-wet
houder Oudkerk als gast. Ivens: 
'Het mooie is, dat een politiek 
café prima bleek te passen bin
nen de doelstellingen van buurt
centrum De Badkuip, zodat die 
mensen bereid zijn om voor 

de techniek en een aantal andere 
faciliteiten te zorgen.' Het 
Zwolse SP-café wordt gehou
den in een café dat een ruimte 
gratis ter beschikking stelt. 
Wel verwacht het café daarvoor 
extra omzet. De geluidsinstalla
tie wordt door de SP gehuurd. 
Het politiek café van Eindhoven 
vindt plaats in het SP-pand. 
Henk van der Wal: 'Voor mu
ziek, cabaret en dergelijke is het 
te klein, ja. Maar dat vonden wij 
tot nu toe niet nodig. Bovendien 
vergt dat weer extra planning en 
organisatie. Wel hebben we het 
politiek café één keer op locatie 
gehouden. Toen iedereen het 
had over jeugdoverlast in een 
bepaalde wijk, hebben wij het 
café in die wijk gehouden. Dat 
was een gouden greep. Ook de 
burgemeester kwam erop af.' 

In Amersfoort is café De Rooie 
Cent de locatie voor het 
gelijk_narnige politiek café dat 
de plaatselijke afdeling eens per 
kwartaal organiseert. Per afle-
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vering zijn er - op zondagmid
dag - tussen de dertig en vijftig 
belangstellenden die deelnemen 
aan discussies en luisteren naar 
muziek en gedichten. Afde
lingsvoorzitter Rikus Marring: 
'De kracht van een politiek café 
is de informele ambiance, ter
wijl het toch over serieuze din
gen gaat. Het positieve ervan is 
de interactie tussen SP' ers, gas
ten en de doelgroep, bijvoor
beeld de daklozen. Het gaat er 
niet om dat wij als SP zeggen: 
uw probleem gaan we zus en zo 
oplossen, maar dat er echt naar 
elkaar geluisterd wordt.' Onder
werpen die in Amersfoort aan 
bod kwamen, zijn onder andere 
de daklozenproblematiek, zin
loos geweld en sociale woning
bouw. 

En hoe zit het met 
de kosten? 

Volgens Paul Peters is een poli
tiek café als Zout (financieel) 
all een mogelijk als iedereen 
gratis meedoet. 'De gasten krij
gen hooguit een reisvergoeding. 
De zaal - De Groene Engel -
hebben we inclusief de techniek 
grati s. Verder steunt de afdeling 
Oss het politiek café en hebben 
we wel eens acties waarbij we 
zakken zout verkopen. Dat le
vert dan ook nog wat op. ' Mar
griet Twisterling spreekt van 
een 'budgetprobleem' als het 
gaat om de huur van de geluids
installatie en de reiskostenver
goeding. Volgens Henk van der 
Wal levert de Eindhovense aan
pak weinig financiële knelpun
ten op: 'Wij zorgen voor gratis 
koffie, thee en een plakje cake. 
En een pilsje kunnen de gasten 
desnoods ook nog krijgen.' • 
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Financiële steun voor 
bijzondere projecten 

afdelingen 
Naast de bedragen die de afdelingen krijgen voor hun 
•reguliere• werkzaamheden - en waarover op de Partijraad 
van september nieuwe afspraken gemaakt worden - is er 
de mogel ijkheid een beroep te doen op het fonds voor 
bijzondere projecten. 

Voor subsidiëring komen acti
viteiten in aanmerking die 
buiten het normale afdelings
werk vallen en waarbij veel 
mensen betrokken zijn. De 
Partijraad van 1 juli 1999 heeft 
er nadere criteria voor gesteld, 
die we hier nog eens noemen -
onder andere voor de vele 
nieuwe afdelingen die sinds
dien zijn opgericht. 

0 De aanvraag dient vooraf 
overlegd te worden, beargu
menteerd en met een begroot 
bedrag. Daarbij dient tevens 
aangegeven te worden hoe
veel mensen door het initia
tief geactiveerd en! of betrok
ken zullen worden 

f) Het initiatief dat een afdeling 
voor vergoeding voorlegt 
dient een ni et-reguliere af
delingsactiviteit te betreffen , 
welke navolging verdient in 
andere SP-afdelingen. Onder 
reguliere afdelingsactiviteit 
wordt verstaan het doen van 
onderzoek, het informeren, 
organiseren en mobiliseren 
van mensen tegen maat
schappelijke misstanden. 

9 Het dient een project te zijn 
en geen regul iere investering 
(voortvloeiend uit reguliere 
afdeli ngsacti vi te i ten). 

Aanvragen kunnen worden 
ingediend bij de algemeen 
secretaris. Die overlegt met de 
penningmeester, de afdelingen
secretaris en zo nodig ook met 
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de indieners. Het dagelijks 
bestuur neemt vervolgens een 
besluit waarvan de afdeli ng en 
de regiobestuurder in kennis 
gesteld worden. Zo nodig kan 
de regiobestuurder in een ver-

gadering van het partijbestuur 
aan het dagelijks bestuur vra
gen om verantwoorcling af te 
leggen over het beslu it. 
Zaken die bijvoorbeeld voor 
subsidiering in aanmerki ng 

· grijze 

kwamen zij n het politiek café 
Zout van de afdeling Oss (een 
startsubsidie- inmiddels be
druipt het café zichzelf) , en 
het woningnoodfesti val van 
ROOD-Eindhoven. • 

roodstaarten: 

Geheel verzorgäe politieke 
middag voor ouderen 
'We komen met enkele actieve 
SP-ouderen en met entertainer 
en musicus Kees Korbijn,' legt 
John Kuijpers van het Oude
renplatform uit. 'En de ervarin
gen zijn uitstekend. Met de 
afdeling overleggen we welk 
onderwerp we centraal stellen. 
Dat kan bijvoorbeeld het open
baar vervoer zijn, maar ook de 
huisvesting of de zorg.' Van de 
afdelingen wordt verwacht dat 
ze hun best doen om de oude
ren onder hun leden naar de 

Een aantal afdelingen heeft de afgelopen 
maanden gebruik gemaakt van het aanbod 
van het SP-ouderenplatform om een nuttige 
en aangename middag voor ouderen te 
verzorgen. Nieuwe verzoeken worden graag 
in behandeling genomen. 

middag te krijgen. Kuijpers: 
'En waar mogelijk natuurlijk 
ook andere ouderen. Kies daar
om voor een locatie waar oude
ren toch al komen, en nodig ze 
uit. ' 

Afdelingen die meer willen 
weten over het organsieren van 
een ouderenmiddag kunnen 
contact opnemen met John 
Kuijpers, (0475) 488 160. 

Zeer geslaagde ouderendag 
Maar liefst 233 ouderen waren op 7 juni naar 
Utrecht gekomen voor de derde jaarlijkse SP

Ouderendag. Ze kregen een 'stevige politieke 

injectie' van Jan Marijnissen en een analyse van 

de verslechteringen in de zorg door Henk van 

Gerven, wethouder en dokter uit Oss. Kees 

Korbijn bracht toepasselijke conferences en 

liedjes ten gehore en Cees Groot ging in op 
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mogelijkheden en onmogelijkheden bij het 
huisvesten van ouderen. 

Gediscussieerd werd er stevig over de vraag 

of de werkgroep zich meer moet bezighouden 

met de wat jongere ouderen, en hun zorgen over 

pensioenen en AOW. De werkgroep zegde toe 

daar in de toekomst meer aandacht aan te 

best eden. 




