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Als grootste partij na de verkie-

zingen is de eer aan de ELP om 

een aanzet te geven tot de coa-

litievorming in Smallingerland. 

Zij hebben Ton Baas (VVD) ge-

vraagd om het informatieproces 

te doen. Ton Baas heeft in op-

dracht van de ELP informatie 

opgehaald bij alle partijen om in 

beeld te krijgen wat in onze ge-

meente leeft en wat de tien par-

tijen belangrijke onderwerpen 

vinden voor de komende vier 

jaar. De informatie is samenge-

bracht in een 

‘raadsprogramma’ . De naam 

dekt de lading niet echt, omdat 

het meer een geprioriteerde 

agenda is met thema’s die de 

raad belangrijk vindt.  

Het stuk is in concept aange-

boden aan alle partijen om 

hun licht er over te laten schij-

nen. Het grootste deel van on-

ze op- en aanmerkingen zijn 

overgenomen in het definitieve 

stuk. 

Op 26 april 2018 kwam de ge-

meenteraad bij elkaar in een 

extra vergadering om zich uit 

te spreken over het 

‘raadsprogramma’. Van de tien 

partijen stemden de SP en D-

66 tegen. Zij zien niets in een 

document waarin alle partijen 

uitspreken wat volgens hun be-

langrijk is in de komende vier 

jaar. Een document dat als ruwe 

basis kan dienen voor een coali-

tieakkoord. De volgende stap is 

namelijk dat de informateur aan-

geeft welke partijen bij elkaar 

worden gezet om te kijken of ze 

een coalitie kunnen vormen. Wel-

ke partijen dat zijn is nu nog niet 

bekend.  

De partijen die de coalitie gaan 

vormen komen met een coalitie-

akkoord, hopelijk op hoofdlijnen, 

naar de raad. Daar mag de ver-

gadering zijn/haar mening geven 

over het akkoord.  

 VANAF DE TRIBUNE        - Bianca Bijlsma 

sprekken.  

De voorzitter suggereerde aan het 

eind van de Ronde Tafel dat er 

weinig vragen kwamen, omdat 

‘men zijn kruit mogelijk niet voor 

het geplande debat op 26 april wil 

verschieten.’ 

Dit soort gesprekken zijn in mijn 

beleving geen voorbeeld van hoe  

de burgerlijke betrokkenheid bij 

de democratie wordt gestimu-

leerd. Ik praat niet graag tegen 

muren. Wellicht kunnen de lokale 

politici zich laten inspireren door 

de meer levendige voorbeelden 

zoals David van Reybroeck be-

schreef in zijn boek ‘Tegen ver-

kiezingen’. 

reiden. Ik stelde me heel naïef 

een discussietafel met de ge-

meenteraadsleden voor.  

Ter plekke bleek dat degenen 

die aanschuiven aan de Ronde 

Tafel drie minuten spreektijd 

krijgen om de raadsleden te 

informeren wat je ergens van 

vindt. Dus: tijdens de Ronde 

Tafel praat je niet mét, maar 

tégen de raad, laat staan dat 

vanzelfsprekend een verdie-

pende discussie ontstaat. Ja, 

ze kunnen je weliswaar nog 

een vraag stellen, maar de 

meest interessante reacties 

volgden ná afsluiting van de 

Ronde Tafel in informele ge-

Het Raadsprogramma: hoe 

kleurrijk mag de gemeente-

raad zijn? 

 

Op 24 april was het raadspro-

gramma aan de orde in de Ron-

de Tafel. De Ronde Tafel is een 

bijeenkomst ‘waarin de raad 

zich zo breed mogelijk door an-

deren laat informeren over be-

paalde onderwerpen’. Juist het 

begin van een nieuwe raadsperi-

ode vind ik een uitgelezen kans 

om op inhoud mijn betrokken-

heid en kennis in te brengen en 

zo dacht ik spontaan: “Ik meld 

me hiervoor aan.”  

Ik had me beter moeten voorbe-
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Vervolg:  VANAF DE TRIBUNE          

In het debat dat op 26 april op 

deze Ronde Tafel volgde bleken 

partijen zich vooral zorgen te 

maken over de kleurloosheid die 

het gevolg kan zijn van de voor-

genomen werkwijze. Voor de 

kiezer zou de kleur van de partij 

waarop gestemd is niet voldoen-

de zichtbaar blijven. ‘Raadsleden 

zijn geen bestuurders, maar 

volksvertegenwoordigers’. En als 

men de politiek dichter bij de 

burger wil brengen, lukt dat op 

deze manier dan wel?  

 

De heer de Vries (winnende par-

tij ELP), probeerde de gemoede-

ren gerust te stellen. De ELP wil 

vooral een kleurrijke raad, de 

zaak niet meteen dichttimmeren 

en in goede verstandhouding 

met zowel coalitie als oppositie 

goede ideeën de ruimte geven.  

 

Daarnaast kwam de status van 

het raadsprogramma aan de or-

de. Wat is dat nu precies? Een 

inspiratiedocument of een echt 

programma dat moet worden 

uitgewerkt? Moet het stuk an-

ders gaan heten? Uiteindelijk 

stemmen na enig informeel be-

raad in geschorste tijd alleen 

D66 en SP (25 voor; 4 tegen) 

tégen het voorstel  dat voorligt, 

en wordt met dit raadsprogram-

ma de stap naar coalitie inge-

zet.  

 

Hoe levendig en bruisend de 

democratische discussie gaat 

worden en de ruimte die on-

voorziene ‘goede’ ideeën in de 

komende gemeenteraadsperio-

de krijgen zal de tijd ons leren. 

Diverse in het Raadsprogramma 

genoemde thema’s moeten nog 

worden uitgewerkt.  

 

Ik hoop dat men daarbij ook 

meer bruisende werkvormen 

vindt om wat er bij ons als bur-

gers leeft met gemeenteraad-

sleden te bediscussiëren. Daar-

Op 24-04-2018 heeft de PvdA 

een motie ingediend om ballon-

oplatingen tijdens feestelijkhe-

den te ontmoedigen.  

 

Vaak wanneer er ballonnen wor-

den opgelaten is het feest. Het is 

inderdaad een mooi gezicht hoe 

alle ballonnen aan de einder ver-

dwijnen. Maar ballonnen zijn niet 

voor iedereen feest. Ballonnen 

vergaan niet in de natuur: 

- Ballonnen staan in de top-5 

van zwerfvuil op de Nederlandse 

stranden; 

- De natuur wordt hierdoor on-

nodig aangetast en vooral zee 

en stranden worden vervuild; 

- Op elke vierkante meter 

Noordzeekust gemiddeld 12 

(stukken van) ballonnen of linten 

bij zullen wij als ‘gewone’ bur-

gers volgens mij zelf ook een 

meer actieve  rol moeten gaan 

nemen. Niet achteroverleunend 

afwachten dus of de gekozen 

gemeenteraadsleden ons belang 

wel voldoende een plek geven.  

 

Wacht daarmee niet tot een 

Ronde Tafel. Dat is geen discus-

sietafel met burgers en zet vol-

gens mij daarom weinig zoden 

aan de dijk. Breng voor die tijd 

actief zelf thema’s in bij ons be-

stuur of via het Roaske en vraag 

om een open discussie hierover 

in de partij of met meerdere 

partijen samen. Zo kan het wel 

bruisender worden en komen 

nieuwe goede ideeën beter tot 

hun recht. Democratie begint bij 

uzelf.  

 

Kunt u gemeenteraadsstukken 

niet vinden? Laat mij dat weten: 
bianca.smoorenburg@gmail.com. 

meente te ontmoedigen; 

- Dit beleid uit te dragen o.a. 

door scholen, ondernemers en 

verenigingen te informeren over 

de schadelijke gevolgen van bal-

lon-oplatingen en aan te moedi-

gen tot het gebruik van milieu-

vriendelijker alternatieven; 

- Geen medewerking te verle-

nen aan bijeenkomsten waar in 

de buitenlucht ballonnen worden 

opgelaten; 

- Het fenomeen ballon-

oplatingen te evalueren om te 

bezien hoeverre het ontmoedi-

gingsbeleid effectief is geweest 

en dit terug te koppelen naar de 

raad. 

 

De motie is unaniem aangeno-

men. 

PVDA MOTIE “ONTMOEDIGEN BALLONNEN” AANGENOMEN 

worden gevonden; 

- Dit zorgt voor onnodig dieren-

leed door verstrikking in linten 

of uithongering na het eten van 

ballonresten; 

- Afbreekbare ballonnen (latex) 

geen oplossing zijn omdat dit 

materiaal in zee niet snel ge-

noeg afbreekt; 

- Er genoeg alternatieven zijn 

om de kortdurende aanblik van 

een massa feestballonnen die in 

de lucht verdwijnt te vervangen 

- Men tot op het strand van 

Normandië last heeft van ‘onze’ 

ballonnen. 

 

In de motie werd het college 

verzocht om: 

- Zich in te zetten om ballon-

oplatingen binnen onze ge-
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8 mei  - Bespreking advies van de informateur over mogelijke coalitievorming  

 - Raadsvergadering - agenda: zie  https://smallingerland.raadsinformatie.nl 

22 mei - Raadsvergadering 


