
2013 : Een jaar vol uitdagingen  
 

De allerbeste wensen namens de actieve leden van de SP. Een jaar dat voor enkele actieve SP leden een naar 

begin had door vervelende omstandigheden. Allereerst willen we hen veel sterkte wensen en hen ook 

ondersteunen met alles wat we in onze macht hebben.   

 

Het aankomend jaar is een belangrijk jaar voor de SP Zuidplas. Naast alle reguliere werkzaamheden zullen alle 

voorbereidingen worden gedaan om in 2014 mee te kunnen doen aan de verkiezingen.  Want gaan we meedoen? 

Kunnen we een goede kieslijst neerzetten? Kunnen we een goed programma neerzetten? Zijn er genoeg mensen 

die bij een grote verkiezingswinst de afdeling kunnen vullen?  Kunnen we elkaar steeds aanvullen?  Veel vragen en 

dat voor het nieuwe jaar. Een nieuw jaar waarin de vergaderstructuur ineens is omgegooid in de gemeenteraad en 

we als afdeling ook net iets anders aan de slag gaan. En dan zijn we er nog niet! Want als iets onvoorspelbaar is, is 

het wel lokale politiek. Iets dat gisteren nog zo mooi leek, is vandaag een probleem en slaat morgen een gat in de 

begroting. Daarom moeten we scherp blijven maar ook vooruit werken!  Maar wat kunt u allemaal gaan 

verwachten van de SP Zuidplas in dit jaar : 

 

Januari – maart - Instellen programma en kandidatencommissie  

- Openstellen kandidatuur SP leden Zuidplas 

- Scholingsavonden voor diepgang programma 

16 maart 2013  Algemene ledenvergadering met o.a. besluit deelname 2014 

April – juli - Kandidatencommissie gaat aan de slag 

- Scholing kandidaten 

- Programmacommissie gaat aan de slag 

Eind juli - Afsluiten eerste selectie kandidaten vanuit kandidatencommissie 

- Eerste concept verkiezingsprogramma gereed 

Augustus- september 

 

- vakantieperiode 

- Bestuursvoordracht kandidatenlijst en verkiezingsprogramma 

- leden uitnodigen voor ALV 

- Opstellen concept campagneplan 

2 november Algemene ledenvergadering met o.a. : 

- Vaststellen kandidatenlijst verkiezingen 2014 

- Vaststellen verkiezingsprogramma 2014-2018  

- Vaststellen campagneplan 

November – januari - Presentatie kandidaten en programma naar buiten 

- Gegevens verzamelen en controleren voor officiele formulieren 

- Formulieren inleveren bij gemeente 

- Campagnestart 

We hebben dus een vol programma voor dit jaar. Daarom is elke vorm van hulp welkom! Mogen we op u 

rekenen? Heeft u nog vragen, opmerkingen, tijd of andere zaken? Neem contact op met André 0180 315045 en 

kom op ledenvergaderingen! Dank alvast!  

 

Lydia Reicher  André Muller 

Afdelingsvoorzitter Fractievoorzitter 
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Contact? 
Lydia Reicher (afdelingsvoorzitster)  

p/a Klein Hitland 154 

2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel 

06-24256855 

Zuidplas@sp.nl 

André Muller (raadslid) 

Vikingrade 22 

2912 PM Nieuwerkerk aanden IJssel 

0180-315045 

a.muller@zuidplas.nl 

Webmaster 

webmasternieuwerkerk@sp.nl 

Kopij SPeerpunten 

krissie@caki.nl 

Agenda SP Zuidplas  
4 feb Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

11 feb Scholingsavond � Zuidplas naar 2014 20:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk 

25 feb Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

11 mrt Scholingsavond  20:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk 

16 mrt ALGEMENE LEDENVERGADERING 13:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk 

18 mrt Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

25 mrt Afdelingsvergadering  20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

 

Afdelingsoverleg en scholing is voor iedereen toegankelijk, of u nou van plan bent actief te worden of gewoon een 

keer wil zien hoe het er aan toe gaat, u bent altijd welkom! 

SP Zuidplas wil ook in Zuidplas deelname actie Sta op beslagvrije voet 
 

De SP in Zuidplas heeft schriftelijke vragen gesteld over of de gemeente ook mee wil werken aan de actie van 

landelijk ombudsman Alex Brenninkmeijer “sta op beslagvrije voet”.  Hiermee riep de ombudsman gemeenten 

op om te zorgen dat huishoudens in de schuldhulpverlening bijgestaan worden in het opstellen van een 

beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is een bedrag dat bestaat uit 90% van het bijstandsinkomen,  met een 

aanvulling voor de woonlasten. Deurwaarders gaan vaak veel te ver met beslaglegging bij schulden. 

 

“Dat mensen schulden moeten aflossen staat buiten discussie maar nu blijkt dat deurwaarders vaak nog beslag 

leggen als er al geen euro meer te halen zou zijn volgens de beslagvrije voet” legt SP raadslid Andre Muller uit.  Uit 

onderzoek van Kassa bleek dat veel gezinnen niet op de hoogte zijn van de beslagvrije voet en komen nog verder 

in de problemen. Gemeenten moeten deze gezinnen hierop wijzen zodat er geen extra aanvragen komen bij de 

gemeenten voor bijzondere bijstand. Daarnaast kan het toepassen van de beslagvrije voet door deze gezinnen 

behoeden voor nog meer schulden zoals bij de zorgverzekering. De SP heeft gevraagd op welke manier de 

gemeente Zuidplas de mensen in de schuldhulpverlening hier op gaat wijzen.     

 

Naschrift : De gemeente Zuidplas reageerde positief op onze vragen en is druk bezig mensen hierop te wijzen!  

SCHOLING 11 februari : Zuidplas naar 2014 
Op 11 februari willen we een scholingsavond houden met als thema “Zuidplas naar 2014”. Zijn we er klaar voor, 

wat is er gebeurd, waar kunnen we op letten en wat zijn politieke speerpunten. Een avond vol met thema´s naar 

de verkiezingen. Bas en André nemen u die avond ook mee teurg naar de afgelopen 4 jaar en wat we daar wel en 

niet bereikt hebben En hoe had u het gedaan? 

 

Komt allen op 11 februari naar de Batavier, batavierlaan in Nieuwerkerk aan den Ijssel om 20:00  



U I T N O D I G I N G 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING SP ZUIDPLAS 
 

Op zaterdagmiddag 16 maart is ere en algemene ledenvergadering voor alle leden van de 

SP afdeling Zuidplas. Daar wil het bestuur u graag voor uitnodigen! Het is de eerste van de 

twee vergaderingen die in de aanloop naar de verkiezingen van belang zijn.  

 

Voorlopige agendapunten zijn : 

• Gaan we wel of niet deelnemen aan verkiezingen in 2014 

• Hoe gaan we de kandidaten selecteren en werven  

• Hoe gaat ons programma er uit zien 

• Wat kunnen we? 

 

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de lopende afdelingszaken en willen we ook nog 

een lokaal thema met de leden bespreken.  De volledige agenda komt in de volgende 

speerpunten maar we willen u nu al informeren! 

 

 

Datum  :  16 maart 2013 

 

Aanvang :  13:00 uur 

 

Locatie: Dorpshuis de Batavier, Batavierlaan 2 in Nieuwerkerk aan den Ijssel 

 



Gemeenteraad november 

 
• SP heeft ingestemd met onderzoek naar de zwembaden om te kijken of dit 

in de toekomst met hetzelfde geld in drie zwembaden kan. Dit onderzoek is 
raadsbreed aangenomen. Doelstelling voor de SP is en blijft dat het wel in 
een aparte stichting komt en er niet direct subsidie naar een private 
onderneming gaat. 

• Tegen de structuurvisie 2030 gestemd, een vergroting van de 
Zuidplaspolder met 12000 woningen en een vijfde dorp ziet de SP niet 
zitten. Wel een motie binnengehaald dat openbaar vervoer meer is dan 
alleen een buslijn en beter bekeken moet worden zoals bv HOV of 
randstadrail. Deze werd door de raad met 14 tegen 13 aangenomen. 
 

 

SP weer op kerstmarkt Zevenhuizen 
De SP was wederom op de kerstmarkt in Zevenhuizen dit jaar. Anne was om 15.00 uur op de  fiets 
naar mij toe gekomen, waarna we samen Adri  opgehaald hebben. Om 15.30 waren wij in 
Zevenhuizen en hadden een mooie kraam nabij C1000.  
De organisatie had wel een foutje gemaakt door ons naast de zeparo te zetten die erwtensoep 
verkocht voor kleine kankerpatientjes. We hebben daarom geen soep uitgedeeld om zo hun verkoop 
niet in de weg te zittten. 
 
Het was erg koud dus tussendoor even een borreltje gehaald en om  1900 uur zijn Adri, Anne en ik 
naar huis gereden om lekker warm te worden. Wim, Theo en Dennis hebben het toen over 
genomen en weer afgebouwd.De spullen staan nu bij Wim thuis af te wachten tot de volgende markt. 
Het was weer een geslaagde  dag dus op naar het nieuwe jaar. 
 
Diny Borrmann 

Nieuwe raadstructuur per 1-1-2013 
 

De gemeenteraad gaat anders vergaderen. De huidige commissies gaan verdwijnen en alleen twee 
technische commissies en 1 werkgroep blijven bestaan. Doelstelling is het effectiever en minder 
vergaderen. Alles wat vroeger in de oude commissie werd behandeld zal voortaan in het opinierende 
deel van de raadsvergadering zijn. Hier wordt het debat gevoerd. Als het onderwerp klaar is zal het 
in de daaropvolgende raadsvergadering besloten worden in het besluitvormde deel (na afloop 
opinierende deel). Elke drie weken is er voortaan op dinsdag een raadsvergadering.  
 
Daarnaast zijn er ook twee technische commissies die op inhoud gaan werken : Ruimtelijke ordening 
en Planning & Controll (Financieel).  In de eerste zal Jan Baas en in de tweede Diny Borrmann 
toetreden naast raadslid André Muller. 

 

Het bestuur, de fractie en de actieve leden van de 

SP Zuidplas wensen u een mooie kerst en een 

gelukkig nieuwjaar toe! 

Deze pagina 

was vorige keer 

niet goed 

geprint, 

vandaag 

nogmaals het 

nieuws uit 

Speerpunten 

van december 


