
 

 

jaarverslag 2014 
van de SP-afdeling  Westfriesland-Oost 

 

Het kalenderjaar 2014 was wederom een enerverend jaar voor onze SP-afdeling Westfriesland-Oost.  

Van gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen, campagnevoeren, meer erkenning door ‘landelijk’, de voorzitter 

op weg naar de provincie, “de bus” en de verzelfstandiging van Stede Broec. 

 

Samenstelling bestuur afdeling 
 

Bij de aanvang van het jaar bestond het bestuur van onze afdeling uit de volgende SP-leden: 
 

Wim Hoogervorst - voorzitter 

Loes Ziekman  - organisatie-secretaris 

Kees van Spronsen - algemeen bestuurslid 

Harry Geurkink  - algemeen bestuurslid 

Wim Stolk  - in het bestuur als fractievoorzitter raad Enkhuizen 

Marcel Olierook  - algemeen bestuurslid 

Dave Elzinga  - algemeen bestuurslid 

Pien van der Kleij  - algemeen bestuurslid 
 

Hoewel woonachtig in Andijk, dat onder SP-Hoorn valt, is Annie Spaander nog altijd onze penningmeester. 
 

Al vrij snel nam Pien afscheid – zij trad toe tot het voorlopige bestuur van afdeling in oprichting Stede Broec. 
 

De plek van Wim Stolk werd eind april 2014 ingenomen door Margreet Keesman – zij werd na de Gemeente-

raadsverkiezingen van 19 maart 2014 in Enkhuizen de nieuwe SP-fractievoorzitter. 

Wim Stolk is overigens nog wel regiovertegenwoordiger Noord-Holland-Noord; vanuit die functie maakt hij ook 

deel uit van het landelijk partijbestuur. 

 

Stand van zaken in de afdeling 
 

De afdeling Westfriesland-Oost beslaat eind 2014 twee gemeenten: Enkhuizen en Drechterland. In Enkhuizen 

heeft de afdeling een politieke tak, in Drechterland is een werkgroep actief.  

Eind 2014 heeft de afdeling 106 leden – daarvan wonen er 35 in Drechterland. Een enkel lid heeft in 2014 het 

lidmaatschap opgezegd, er zijn ook een paar leden bijgekomen. 

We zijn blij met alle leden, maar vooral natuurlijk met leden die zich op de één of andere manier actief inzetten 

om het afdelingswerk te kunnen blijven doen. Zo hebben we veel waardering voor alle mensen die met grote 

regelmaat de Tribune, de Ouderenkranten en de ZO-kranten rondbrengen – in alle kernen van onze afdeling. 

Maar we kunnen best wat meer hulp gebruiken! 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
 

Ongetwijfeld een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar waren de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 

Onze afdeling deed alleen mee in de gemeente Enkhuizen, waar we immers al twee perioden deel uit te maken 

van de raad. In de periode 2006-2010 met twee zetels (na vertrek van Stella Quasten: één), van 2010-2014 met 

drie zetels. Werden we in 2010 nog buiten het college gehouden, na het tussentijdse vertrek van de 

minderheidscoalitie eind 2013, vormde de oppositie een nieuw college (SP-PvdA-LQ-CU/SGP-GL). Marcel 

Olierook werd onze eerste SP-wethouder in Enkhuizen. Hij kreeg (uiteraard, zouden we bijna zeggen) de leiding 

over het sociaal domein. 

Op 19 maart 2014 vonden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De SP behaalde een daverende 

overwinning. Met een percentage stemmen van 23,1% werden we opnieuw, maar nu veruit (!), de grootste 

partij in Enkhuizen – we wonnen daarmee een zetel en kwamen op vier. Overigens: met een percentage van 



23,1% scoorden we ook landelijk heel hoog. Er zijn maar weinig gemeenten waar de SP meer stemmen 

behaalde. Iets om trots op te zijn … 
 

Na een formatie van een kleine zeven weken, geleid door Margreet Keesman en Mieke Delleman, trad een 

nieuw college aan. De komende vier jaar gaan we voor Enkhuizen aan de slag, samen met CDA, Nieuw 

Enkhuizen en ChristenUnie/SGP. Marcel bleef onze wethouder. 

Meer over de fractie in de raad leest u later in dit jaarverslag. 

 

Stede Broec zelfstandig 
 

In 2014 is, vooral door de voorzitter, veel energie gestoken in het goed ‘afleveren’ van de werkgroep Stede 

Broec als zelfstandige afdeling. Veel voorbereidende gesprekken, ook met ‘landelijk’ hebben uiteindelijk geleid 

tot het besluit van het partijbestuur om Stede Broec op te waarderen tot zelfstandige afdeling.  

Begin 2015 was de officiële oprichtingsvergadering, waarin Stede Broec haar eigen bestuur heeft gekozen.  

Daarmee is onze afdeling wel een stuk kleiner geworden – daarmee hebben we ook zo’n 60 leden minder. 
 

We verheugen ons als afdelingsbestuur op een goede samenwerking met de SP’ers in Stede Broec. 

 

Kerngroep Onderwijs & Peuterwerk 
 

Al enige jaren is deze kerngroep actief, met als doel de ontwikkelingen in peutewerk en (basis)onderwijs te 

volgen – niet alleen met de focus op de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers, 

maar zeker ook met het ook op de inhoudelijke kant van het werk. Zo mede door onze inzet de kleutertoets in 

het basisonderwijs afgeschaft. 

Vlak voor de zomervakantie werden we opgeschrikt door het faillissement van Kiddy World/Estro – daardoor 

zouden veel kinderdagverblijven, maar ook een flink aantal peuterspeelzalen in de regio verdwijnen. Waar de 

kerngroep van onze SP al een tijd voor waarschuwde gebeurde daadwerkelijk: een groot hedge-fund had de 

instellingen leeggezogen. Ach en wee, natuurlijk – maar wij wisten dat dit ging gebeuren. 

We hebben contact gehad met peuterleidsters van de getroffen instellingen en we namen het voor het 

peuterwerk op in de media. 

De kerngroep is inmiddels in direct contact met de Tweede Kamerfractie van de SP – op 1 december jl. vond 

een eerste gesprek plaats met Tjitske Siderius. In dat gesprek brachten we Tjitske op de hoogte van onze grote 

zorgen betreffende peuterwerk en basisonderwijs. Verder contact is toegezegd. 

 

Kerngroep Zorg 
 

In januari 2014 is de kerngroep Zorg twee keer bij elkaar gekomen, samen met mensen van SP-Hoorn. Dat 

gebeurde in Hoorn – bij de bijeenkomsten waren ook anderen aanwezig: mensen uit de zorg en mensen die 

zich zorgen maken over de zorg. 

Het blijkt, ondanks de grote problemen die er zijn in de (toekomst van de) zorg, moeilijk te zijn om grote 

groepen medewerkers aan te spreken. Natuurlijk blijven we dit, in samenwerking met het FNV, proberen. 

 

Kerngroep Jeugd, Alcohol en Drugs 
 

Met de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik (van 16 naar 18 jaar), is de kerngroep even in 

waakstand geraakt. Deze leeftijdsverhoging, per 1-1-2014, heeft in sommige plaatsen ook geleid tot aanpassing 

van de toegangs- en sluitingstijden van de horeca. We blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen. 

We melden we hier even dat deze groep nieuw leven in geblazen moet worden omdat er signalen blijven 

binnenkomen die wijzen op problemen rond drugs bij jongeren.  

 

Politiek: verslag 2014  -  fractie SP Enkhuizen 
 

Na de formatie van het nieuwe college van SP-CDA-Nieuw Enkhuizen-CU/SGP kon in mei 2014 het echte 

politieke werk van start gaan. Met Marcel Olierook als onze wethouder, en een sterke fractie (Margreet 

Keesman, Mieke Delleman, Fokko Snoek en Wim Stolk), nam de SP haar taak buitengewoon serieus. 

Allereerst moest er veel energie gestoken worden in het zo sociaal mogelijk ‘laten landen’ van de drie grote 

decentralisaties vanuit het Rijk: de zorg, de participatiewet en de jeugdzorg. Ordinaire bezuinigingen natuurlijk. 

We werkten er heel hard aan om de gevolgen voor de mensen die het betreft zo klein mogelijk te houden. 

We zijn er trots op te kunnen melden dat bijvoorbeeld de thuiszorg volledig in stand is gehouden. 



Verder vindt de SP het belangrijk dat we een flinke vinger in de pap houden in WerkSaam, zeg maar de 

opvolger van het UWV/Sociale Werkvoorziening.  

Dit laatste heeft te maken met het, ook door de landelijke SP geconstateerde, probleem dat dergelijke 

samenwerkingsverbanden met gemeenten (de “gemeenschappelijke regelingen”, die ook Enkhuizen op 

verschillende onderwerpen is aangegaan) moeilijk democratisch te controleren zijn. 
 

Verder heeft de raadsfractie, samen met de wethouder, de afgelopen periode werk gemaakt van: 

- een goede voorbereiding van het Recreatiegebied Enkhuizer Zand: er komt een geheel aan factoren op 

basis waarvan er een keuze kan worden gemaakt. 

- het optuigen van het ‘stadsteam’ – een team van deskundigen op het gebied van hulpverlening; zij 

zorgen voor snelle signalering van problemen en hebben ‘korte lijnen’ naar gespecialiseerde zorg. Zij 

moeten functioneren als een ‘spin’ in het web van de hulpverlening. Zo wordt ook voorkomen dat veel 

verschillende hulpverleners met één gezin aan de slag gaan. 

- aanscherping van de woonvisie: er komt geen bebouwing in Gommerwijk West-West. 

- het schrappen van de “tweede fase” van het parkeerbeleid: er komt geen betaald parkeren – er loopt 

nu een enquête over de toekomst van het parkeren, waar de burger zijn mening kan geven. 

- we zijn gekomen met een beleidsnota “Kinderen in Armoede” – deze nota zal uitgangspunt zijn voor 

maatregelen om de armoede onder kinderen te bestrijden. 

- op aangeven van onze fractie is de rekenkamer-commissie aan de slag met een onderzoek naar het 

reserveren van gelden voor onderhoud van de stad. 

- het naar onze wens afronden van het hoofdstuk “De Drom”. 

- het samen met andere gemeenteraden komen tot een visie op de toekomst van Westfriesland. Niet 

alleen ruimte voor economische ontwikkeling, maar ook voor het welzijn van de burger. 

 
met dank aan: Margreet Keesman – fractievoorzitter SP in de gemeenteraad van Enkhuizen sinds 27 maart 2014 

 

Acties in de regio 
 

Voor de afdeling was er veel werk weggelegd op het gebied van de twee verkiezingscampagnes in 2014: de 

gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Er is campagne gevoerd op 

straat (vele malen) en er is in de hele afdeling veel materiaal verspreid. 
 

In de afdeling zijn de afgestudeerde middelbaar scholieren in juni benaderd. Zij kregen van ons een klein 

zaklampje en informatie over het nieuwe leenstelsel (door ons liever: schuldenstelsel genoemd). Natuurlijk zat 

er bij het felicitatiepakket een foldertje van ROOD, de jongeren van de SP. 
 

Veel aandacht trok de SP-actie voor behoud van de enige lijnbus in en om Enkhuizen: lijn 138.  

We hebben veel handtekeningen en steunverklaringen opgehaald: ruim 3500.  

Deze zijn door onze fractievoorzitter aangeboden aan de leden van Provinciale Staten en gedeputeerde Post. 

Deze ‘gaan’ over het openbaar vervoer in de provincie. Op basis van vage informatie en, volgens ons, onjuiste 

tellingen is men daar tot de conclusie gekomen dat buslijn 138 kon worden opgeheven. 

Helaas kwamen Post en de Staten niet tot andere conclusies, ondanks onze acties.  

Inmiddels rijdt er een buurtbus, lijn 438. Ook in 2015 voerden en voeren we actie, want uiteindelijk moet de 

lijnbus gewoon weer terug: bussen met betaalde chauffeurs, volgens een goede dienstregeling en met 

voldoende zitplaatsen.  
 

Op verschillende momenten heeft onze SP-afdeling deelgenomen aan acties tegen de afbraak van de zorg.  

Begin januari ontvingen alle raadsleden en belangenverenigingen in de Westfriese regio informatie over de 

toekomst van de zorg. We gaven ze ‘ons’ verhaal. Er kwam weinig reactie – toch vreemd voor 

mensen/instanties die de burger moeten vertegenwoordigen.  

We noemen verder als voorbeeld het ‘verwelkomen’ van staatssecretarissen Teeven en Van Rijn, bij een 

gesprek met de regio-wethouders in Hoorn. 
 

Om het voor de burgers mogelijk te maken ons te helpen bij het volgen van de ontwikkelingen na 1-1-2015 

(dan zijn de zorgtaken overgedragen naar de gemeenten) hebben we een Zorgpunt opgericht, die onder andere 

via de website te bereiken is. 
 

Tot slot melden we even dat we eind 2014 zijn begonnen met de organisatie van Politieke Cafés – inmiddels 

zijn deze (met veel succes) van start gegaan! 

 



Scholing – cursussen - bijeenkomsten 
 

Verschillende van onze kaderleden hebben in 2014 cursussen of scholing gevolgd, georganiseerd door de 

‘landelijke’ SP. Zo heeft voorzitter Wim Hoogervorst een uitgebreide scholing gevolgd in het kader van zijn 

kandidaatstelling voor de Provinciale Staten. Ook bezocht hij zesmaal de Partijraad in Amersfoort – hier komen 

alle afdelingsvoorzitters bij elkaar, samen met (een deel van) het partijbestuur. 

Ook bezoekt hij tweemaandelijks het regio-overleg – meestal in Alkmaar, soms in Amsterdam. 

 

Verschillende (raads)leden hebben tot slot nog een aantal georganiseerde bijeenkomsten bezocht in 

Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. Dit waren cursussen over de transities, de wijze waarop de SP in het 

raadswerk staat en hoe ánders het is voor een fractie om in een coalitie te zitten in vergelijking met de 

oppositie. 
 

In april en oktober werden regioconferenties georganiseerd, en in november was er in Steenwijkerwold een 

scholingsweekend.  

 

 

 

Wim Hoogervorst – voorzitter 

30 april 2015 

 

 

verkiezingen afdelingsbestuur 2015 
van de SP-afdeling  Westfriesland-Oost 

 
Het grootste deel van het afdelingsbestuur zal tijdens de ALV van 19 mei a.s. aftreden. Gelukkig is ook een 

groot deel weer herkiesbaar.  

Onze organisatie-secretaris, Loes Ziekman, zal aftreden – zij is niet herkiesbaar, omdat zij nu woonachtig is in 

de afdeling Stede Broec. Voor haar opvolging heeft zich gemeld Tim Post, uit Hoogkarspel.  

Verder heeft zich als nieuw bestuurslid gemeld Tijmen van den Brink. 

Margreet Keesman, bestuurslid uit hoofde van haar fractievoorzitterschap in de gemeenteraad van Enkhuizen, 

hoeft niet gekozen te worden. 

 

Voor de functies van afdelingsvoorzitter en organisatie-secretaris wordt iemand ‘in functie’ gekozen, volgens 

de richtlijnen van de SP  -  de overige bestuursleden hebben geen door de leden vastgestelde functie. 

Zo wordt het penningmeesterschap door de nieuw gekozen bestuursleden toegekend aan één van hen. 

Dave Elzinga heeft aangegeven in het nieuwe bestuur de functie van penningmeester wil vervullen. 

 

Voor het nieuwe bestuur hebben zich verkiesbaar gesteld: 

 

Wim Hoogervorst voorzitter  aftredend en verkiesbaar 

Tim Post   organisatie-secretaris nieuw verkiesbaar 

Marcel Olierook     aftredend en verkiesbaar 

Harry Geurkink     aftredend en verkiesbaar 

Dave Elzinga     aftredend en verkiesbaar 

Kees van Spronsen    aftredend en verkiesbaar 

Tijmen van den Brink    nieuw verkiesbaar 

 

Wellicht heeft u ook belangstelling voor een bestuursfunctie in onze afdeling.  

U kunt zich tot en met maandag 18 mei 2015, 20.00 uur, aanmelden voor de verkiezingen. 

Dat kan bij de voorzitter:  hoogervorst.wim@gmail.com  . 

 

 

 


