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Beste leden,

In juni was ik op de Partijraad, een 
vergadering die vijf keer per jaar 
plaatsvindt. Het partijbestuur en 
alle afdelingsvoorzitters komen 
dan bijeen. Er zijn twee grote 
onderwerpen besproken: de 
aanpassing van de 
afdrachtregeling en een nieuwe 
manier om het partijbestuur te 
kiezen. Dit zijn relatief grote aanpassingen en ze verdienen 
dan ook een toelichting. De afdrachtregeling blijft het 
kroonjuweel van de SP: onze volksvertegenwoordigers en 
bestuurders dragen hun salaris van de overheid af aan de 
partij. Ze krijgen daar een modaal salaris of een 
onkostenvergoeding voor terug. Dat verandert niet. De 
Belastingdienst ziet de afdracht als een aftrekbare gift, wat 
belastingvoordeel oplevert. Wethouders en Tweede Kamer-
leden moesten deze vroeger inleveren, maar dit is 
afgeschaft. Daar tegenover staat dat zij geen onkosten 
meer kunnen declareren bij de partij. Verder kom je nu 
sneller in aanmerking voor maatwerk. Maatwerk is nodig 
wanneer je door het raadswerk allerlei toeslagen misloopt. 
Ten slotte hoeven gemeenteraadsleden in de grote steden 
die overdag vergaderen (en dus minder kunnen werken) 
minder af te dragen.

Een ander belangrijk thema zijn de verkiezingen voor het 
partijbestuur. Komend jaar worden ze, bij wijze van 
eenmalig experiment, aangepast. Ze vindt dan niet op het 
congres plaats, maar op de ledenvergadering. Op de lokale 
ledenvergadering geven we een toelichting op de 
kandidaten en op de stemprocedure, waarna u uw stem 
kunt uitbrengen. Kandidaten moeten meer dan 50% van de 
stemmen halen om in het partijbestuur te kunnen komen. 
Dat geldt ook voor de partijvoorzitter en de partijsecretaris, 

De SP in Leiden en omgeving

De SP Leiden is zich aan het voorbereiden op de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In dit kader 
worden komende maand vier bijeenkomsten georganiseerd 
om informatie op te halen die kan bijdrage aan de vorming 
van het verkiezings-programma. Alle leden zijn van harte 
welkom om hierhun bijdrage aan te leveren: heeft u ideën 
of plannen voor Leiden, laat het ons weten! De 
bijeenkomsten zijn in de SPeer, Marnixstraat 18 en 
beginnen om 20 uur. De avonden worden georganiseerd 
door het SP-campagneteam in samenwerking met de 
gemeenteraadsfractie.

Dit zijn de data en de bijbehorende thema's:
• 14 juli Zorgzaam: zorg en welzijn (crisisopvang, 
eenzaamheid), sociale zaken en armoede beleid 
(arbeidsbeleid ouderen) en jeugd
• 21 juli Groot Leiden: economie en toerisme, bestuur, 
organisatie en financiën, regio
• 28 juli Samen leven: cultuur, sport, onderwijs, studenten, 
veiligheid en integratiebeleid

Tot ziens in de SPeer!

Gemeenteraadsverkiezingen

Uitgave van de SP Leiden • Facebook: facebook.com/SP-Leiden-277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Telefoonnummer hulpdienst (zie achterzijde)

06-46653316

die direct in hun functie worden gekozen. Als 
bovenstaande manier werkt gaan we definitief op deze 
wijze de verkiezingen voor het partijbestuur organiseren. 
De SP is weer klaar voor de toekomst en we gaan er weer 
voor strijden dat Nederland solidair, gelijkwaardig en 
waardig wordt.

Sander Sauvé



Tekst: Joos Bronsgeest

De SP heeft als enige partij in Nederland een gratis 
Hulpdienst, zo ook in Leiden. Veel Leidenaren, zowel lid als 
niet-lid, hebben de weg weten te vinden naar het 
partijgebouw De SPeer, waar de Hulpdienst Leiden 
gevestigd is. Onder leiding van Paul Day helpen  vrijwillige 
medewerkers veel mensen met bijvoorbeeld juridische 
vragen of bij het invullen van hun belastingaangifte. Door 
toedoen van de Hulpdienst er zijn ook een aantal 
fundamentele successen geboekt. De grootste successen 
zijn behaald bij de Gemeente Leiden en Belasting 
Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), die de onroerend 
zaak belasting int. Paul Day vertelt dat de Gemeente Leiden 
tegenwoordig proactief omgaat met het minimabeleid. 
Leidenaren die gebruik moeten maken van dit beleid 
worden nu geattendeerd op het moment dat bijvoorbeeld 
hun schoolkostenregeling verloopt en verlengd moet 
worden. Of hun zwemabonnement bijna verlopen is. 
Voorheen was dat niet zo. Dit is één van de successen die 
aan de Hulpdienst toegeschreven kan worden en die in 
goed overleg met de Gemeente Leiden tot stand gekomen 
is.

Een ander groot succes is behaald bij de BSGR en bestaat 
zelfs uit meerdere onderdelen. Zo wijst deze instantie 
mensen met vragen over bijvoorbeeld kwijtschelding door 

De successen van de Hulpdienst Leiden

Tekst: Thomas van Halm, 
duoraadslid en woordvoerder sport.

Op donderdag 22 juni heeft de SP vrijwel unaniem met de 
andere partijen besloten dat het college verder gaat werken 
aan een besluit waarin zowel plannen voor de verbouwing 
of nieuwbouw van een zwembad, een sporthal en de ijshal 
verder worden uitgewerkt. Bij de ijshal wordt wel van de 
gemeenten in de regio verwacht dat zij een bijdrage van 
veertig procent van de kosten zullen leveren aan het 
realiseren van de ijshal. Dit vindt de SP een sociaal 
voorstel, vooral omdat het gebruik van de huidige ijshal 
voor maar liefst zestig procent bestaat uit 
regioverenigingen! Het is een hele goede zaak dat de 

SP Leiden kiest voor alle drie de SPortaccommodaties
plannen voor de ijshal weer verder 
worden vormgegeven en dat de 
wethouder is teruggekomen op het 
besluit van december om de ijshal 
te laten vallen. De SP heeft dit 
samen met veel andere partijen 
met succes tegengehouden. Zo 
wordt er weer recht gedaan aan 
een stad waarin de breedtesport 
het belangrijkst is. Iedere Leidenaar heeft zo weer alle 
mogelijkheden om lekker te gaan sporten! Want sporten 
zorgt niet alleen voor veel plezier, maar ook voor veel 
gezonde inwoners.

naar de Hulpdienst. Ook houdt de BSGR de Hulpdienst op 
de hoogte van ontwikkelingen zoals versoepelingen in het 
belastingbeleid. Een succes van de Hulpdienst is ook dat 
mensen die in aanmerking komen voor een jaarlijks 
terugkerende kwijtschelding apart gehouden worden en 
daarmee niet meer in de administratieve molen belanden. 
Ze moeten nog wel hun verzoek om kwijtschelding 
indienen, maar omdat dit een jaarlijks terugkerend gegeven 
is worden ze administratief niet meer lastig gevallen. Tot 
slot is er een enorm succes behaald dat te maken heeft met 
de ‘moderne tijd’. Niet iedere Leidenaar heeft een 
emailadres, laat staan een computer. Voorheen moest je bij 
een digitale aanvraag tot kwijtschelding een emailadres 
invullen. Dat is nu niet meer verplicht. Als je het invult met 
xxx.xxx dan weet de BSGR voldoende. 

Het regent zo onderhand successen, maar de Hulpdienst 
Leiden bestaat uit enorm actieve en bevlogen vrijwilligers 
die hun werk blijven voortzetten. Geen berg is hen te hoog 
en ze zullen alles op alles zetten om mensen te helpen door 
hen bijvoorbeeld door het bijna ondoordringbare woud van 
belastingdiensttoeslagen te begeleiden. Door aandringen 
van de Hulpdienst nemen woningbouwverenigingen 
klachten en vragen van hun bewoners veel serieuzer. De 
samenwerking met de sociale wijkteams is aanzienlijk 
verbeterd, ook zij sturen mensen vaker door naar de 
Hulpdienst. Eén van de mooiste gevolgen hiervan is dat 
mensen zich uit eigen initiatief aanmelden als vrijwilliger bij 
zowel de Hulpdienst als bij de SP Leiden. In de woorden 
van de bevlogen vrijwilliger Alberto, jurist van beroep: “Ik 
ben pas tevreden als iemand lachend en als blije burger de 
deur van de Hulpdienst uitgaat”!

De hulpdienst is er niet alleen om mensen te helpen: hij 
vormt samen met de SP Leiden ook een erkend leerbedrijf 
waar stage gelopen kan worden. K

Op dit moment volgt de Hulpdienst het zomerrooster: 
Gesloten  van 17 juli t/m 24 augustus. Vanaf 25 augustus t/
m 3 november is de Hulpdenst alleen op vrijdag van 10.30-
16.00 u. geopend. Vanaf 9 november gelden weer de 
normale openingstijden. Voor dringende zaken bel: 06-
46653316



In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
is het campagneteam van de SP Leiden al druk bezig. Het 
campagneteam bestaande uit Ries van Walraven, Klawa 
Koppenol, Joran Knol, Jacques Bik, Sander Sauvé en 
Thomas van Halm (voorzitter) heeft plannen gemaakt om te 
inventariseren wat er speelt in de Leidse buurten. Als 
eerste was de Stevenshof aan de beurt. We hebben eerst 
informatie ingewonnen bij onze SP-leden uit de Stevenshof 
en vervolgens is een delegatie van de SP Leiden al 
tweemaal de buurt in gegaan. We hebben te horen 

Campagneteam van start gegaan

gekregen dat er onder andere sprake is van te weinig 
fietsplekken bij de Stevensbloem, dat er meer aandacht 
moet komen voor het groen rond station de Vink en dat de 
kinderboerderijen meer aandacht mogen krijgen. Het team 
is van plan zoveel mogelijk buurten in Leiden langs te gaan 
om in gesprek te gaan met de buurtbewoners, zodat we 
met alle opgedane kennis een extra goed 
verkiezingsprogramma kunnen schrijven. Een plan dat 
ervoor gaat zorgen voor een socialer Leiden. De SP er 
immers vooral voor de bewoners van de stad!

We zijn die avond een paar keer 
opgeroepen: voor een jongetje dat met 
hockey op z'n hoofd was gevallen, een 
man op een feestje met hartklachten, 
nog een man met hartklachten maar dit 
keer na drugsgebruik. Tot slot een 
oudere man die in een tehuis woonde 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Hij moest naar het ziekenhuis 
maar er kon geen begeleider mee. 
Personeelsgebrek in de zorg...

Ondanks de nare gevallen die we die avond hebben 
gezien, was het een mooie ervaring. Ik heb veel met de 
ambulancemensen gepraat en ik heb ook nog een aantal 
tips meegekregen. Kan ik weer wat mee doen als we in de 
regio over de ambulancedienst praten. Indrukwekkend dus 
en wat een geweldige mensen. Laten we zuinig zijn op 
onze hulpverleners, we mogen heel blij met ze zijn!

Een tijdje geleden ben ik een avond meegereden met de 
ambulance, net in de tijd dat Lilian Marijnissen in de 
Tweede Kamer tegen de plannen van minister Schippers 
om de ambulancediensten te privatiseren vocht. 

Ik was benieuwd hoe het met de mensen van onze 
regionale ambulancedienst ging. En wat kan je dan beter 
doen dan met ze meegaan? Ze bleken gelukkig tevreden 
met hun organisatie, die goede arbeidsomstandigheden 
biedt en zorgt voor haar personeel. Er zijn ook geen grote 
problemen met aanrijtijden, zoals in sommige andere 
regio's in Nederland. 

En wat is het toch fantastisch werk wat deze mensen 
leveren! Professioneel en met overduidelijk een groot hart 
voor mensen. Met mooie verhalen over hun belevenissen 
tijdens het werk. Helaas zijn er ook de schrijnende 
verhalen, vooral situaties waarbij ze iemand thuis 
aantreffen die duidelijk verwaarloosd en alleen thuis is. Iets 
wat ze steeds meer tegenkomen: een gevolg van 
bezuinigingen in de GGZ en de verzorgingshuizen...

Pareltjes van Leiden: Column SP-wethouder Roos van Gelderen



Contactgegevens afdeling
Website: leiden.sp.nl

E-mail: leiden@sp.nl

Facebook: facebook.com/SP-Leiden-

277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Afdelingspand “De SPeer”

Marnixstraat 18

2316 EN LEIDEN

Tel.: 071-5219153 (met antwoordapparaat)

Hulpdienst

Gesloten van 17 juli t/m 24 augustus. Vanaf 

25 augustus t/ m 3 november is de Hulpdienst 

alleen op vrijdag van 10.30-16.00 u. geopend. 

Voor dringende zaken bel: 06-46653316

Contactpersoon ROOD, jong in de SP

Thomas van Halm 

thomas-tennisser@hotmail.com

06-15699659

Contactgegevens fractie
Julian van der Kraats (fractievoorzitter)

jvdkraats.sp@gmail.com • 06-15042822

Alexandra van den Berg

volkstuintje44@gmail.com • 06-25122322

Han Dirks

han_dirks@hotmail.com • 06-28738588

Ries van Walraven

ries.vanwalraven@planet.nl • 06-57756366

Natalie Wanga

nwanga@tomaatnet.nl • 06-47213123

Antoine Theeuwen (duo-raadslid)

antoine.theeuwen@gmail.com • 071-

5215130

Thomas van Halm (duo-raadslid)

Zie linkerkolom

Wethouder

Roos van Gelderen (contact via gemeente; 

telefoonnummer 14071)

Bestuursleden
Sander Sauvé (afdelingsvoorzitter)

alex.sauve@gmail.com • 06-30731040

Klawa Koppenol (secretaris)

klawa.koppenol@gmail.com • 06-48125509

Dirk van den Berg (organisatiesecretaris)

dirkvdberg.sp@gmail.com • 06-54922238

Erwin Tak (penningmeester)

erwintak@tomaatnet.nl

Han Dirks

Zie fractie

Julian van der Kraats

Zie fractie

Antoine Theeuwen

Zie fractie

Paul Day

Zie hulpdienst

Maarjolijn Theunisz

maarjolijn@gmail.com • 06-29340307

Gabriël Theunisz

gth56@casema.nl

Joos Bronsgeest (communicatie)

sisterdew@hotmail.com  • 06-16622873

De SP in Leiden en omgeving

Hier is de SP! • Agenda SP Leiden
Thema-avonden Gemeenteverkiezing
Allemaal in de SPeer, om 20:00 uur

Vrijdag 14 juli
Zorgzaam: zorg en welzijn (crisisopvang, eenzaamheid), 
sociale zaken en armoede beleid (arbeidsbeleid ouderen) 
en jeugd

Vrijdag 21 juli
Groot Leiden: economie en toerisme, bestuur, organisatie 
en financiën, regio

Vrijdag 28 juli
Samen leven: cultuur, sport, onderwijs, studenten, 
veiligheid en integratiebeleid

Vrijwilligers gezocht
De SP Leiden is nog steeds op zoek naar fotografen, 
creatieve tekstschrijvers en filmers. Bent u geïnteresseerd 
om als vrijwilliger actief te worden? Neem dan contact op 
met iemand uit het bestuur (zie onder)!
Vanzelfsprekend zijn ook vrijwilligers op andere gebieden 
van harte welkom!


