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Tijdens de raadsvergadering van 
28 mei heeft de PvdA-fractie 
een amendement ingediend 
waarin het college van B&W 
wordt opgedragen tot het instel-
len van een externe onafhanke-
lijke ombudsfunctionaris.  
 
In een tijd waarin gemeentes 
steeds meer uitvoerende taken 
krijgen, is het voorstelbaar dat 
burgers het niet eens zijn met 
een beslissing. Niet omdat ge-
meentes slecht werk verrichten, 
maar soms ook door botsende 
belangen. 

Op dit moment kunnen bur-
gers een klacht indienen als ze 
zich onheus bejegend voelen. 
Deze wordt dan intern behan-
deld in het gemeentehuis. Dit 
kan voor sommigen een drem-
pel zijn om hun bezwaar ken-
baar te maken.  
Een ombudsfunctionaris staat 
los van de gemeentelijke orga-
nisatie en kan dan ook onpar-
tijdig een afweging maken. 
 
Een ombudsfunctionaris is niet 
alleen een klachtenverzame-
laar, maar kan ook signalen uit 

de samenleving oppikken en op 
grond daarvan gevraagd of onge-
vraagd advies uitbrengen, ter 
verbetering van de dienstverle-
ning door de gemeente.  
Dit laatste stond al in het verkie-
zingsprogramma van de PvdA 
Smallingerland en is nu ook een 
speerpunt van het huidige college 
van B&W.  
 
Het amendement is in de raad 
besproken en is unaniem aange-
nomen. 

IMPRESSIE LEDENBIJEENKOMST 27 MEI J.L. 
“Welke vrezen leven er onder de 
PvdA-leden” zou de vraag kun-
nen zijn als je bij de inleiding 
van de ledenbijeenkomst van 27 
mei j.l. was.  
Gelukkig viel dat allemaal wel 
mee, maar de vraag was wel: 
Welke onderwerpen houden je 
bezig (vrees) en wat zou je dan 
graag zien (verlangen)? 
 
Dit is de grondgedachte achter 
de huidige “Zeker zijn …” cam-
pagne vanuit de landelijke par-
tij. Ook op gemeentelijk niveau 
kan deze vraag van “vrees en 
verlangen” gesteld worden. In 

twee groepen gingen de aan-
wezigen hiermee aan de slag.  
Zo kwamen er verschillende 
onderwerpen aan de orde: 
Gaat de energietransitie de 
burgers niet te veel kosten? > 
Betaalbaar wonen voor ieder-
een. 
Krijgen alle inwoners de zorg 
die ze nodig hebben? > Maat-
werk in de zorg. 
Leidt de voortgaande versplin-
tering onder de bevolking niet 
tot vereenzaming van diverse 
bevolkingsgroepen? > Ieder-
een telt mee. 
Zorgt de overheid er zelf niet 

voor dat voor sommige mensen 
de schuldenlast uitzichtloos 
wordt? > Een ondersteunende 
overheid die mensen op weg 
helpt. 
 
Aan de hand van de aangedragen 
suggesties gaan fractie en be-
stuur de onderwerpen verder uit-
diepen. Hierbij kunnen ook exter-
nen betrokken worden. 
 
Heeft u belangstelling om betrok-
ken te worden bij het zoeken 
naar oplossingen, dan kunt u zich 
aanmelden via onze site, of bij 
onze fractie- en bestuursleden. 

BELANGRIJKE DATA 

4 juni  - Gewestelijke bijeenkomst in Leeuwarden - kennismaking met nieuwe PvdA gedeputeerde Douwe Hoogland 

11 juni  - Gemeenteraadsvergadering 

25 juni  - Gemeenteraadsvergadering 

2 juli  - Hele middag Gemeenteraadsvergadering - Perspectiefnota 

9 juli  - Gemeenteraadsvergadering 
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RE-INTEGRATIE ONDER DE LOEP       - Anton Pieters 

Tijdens de bespreking in de raad 
van het jaarrapport 2018 Sociaal 
Domein kwam onder andere 
naar voren dat de resultaten van 
de gevolgde re-
integratietrajecten niet erg flit-
send zijn. In tegendeel zelfs. I 
n 2018 stonden 216 mensen op 
de lijst die meerdere trajecten 
hebben gevolgd zonder resul-
taat. Hier wordt niemand blij 
van, behalve misschien de leve-
ranciers van deze trajecten.  

Volgens ons tijd om dit eens 
goed tegen het licht te houden. 
Naar aanleidingen van opmer-
kingen en vragen van de PvdA 
heeft de wethouder toegezegd 
hiermee aan de slag te gaan en 
binnenkort hierop terug te ko-
men bij de raad met een nieuw 
re-integratiebeleid. De eerste 
afspraak met de Cliëntenraad 
Werk en Inkomen staat begin 
juni al gepland.  
 

Eindelijk een toezegging van het 
college om de huidige manier 
van re-integratie eens goed on-
der de loep te leggen en wij zit-
ten er bovenop… 

UITSLAG EUROPESE VERKIEZINGEN 

De uitslag van de Europese ver-
kiezingen stemt tot vreugde. Na 
een diep dal, lijkt de PvdA weer 
omhoog te krabbelen. Tijdens de 
ledenbijeenkomst van 27 mei 
werd hier ook bij stilgestaan. 
Natuurlijk is er een “Frans Tim-
mermans effect”, maar zoals één 
van de aanwezigen opmerkte: 
“Je stemt niet op Frans als je het 
niet met zijn ideeën eens bent”.  
 
Frans Timmermans heeft zich 
tijdens de campagne geprofileerd 
als een echt sociaaldemocraat: 
Voor een eerlijk, sociaal en duur-
zaam Europa.  

Blijkbaar is deze boodschap bij 
veel kiezers positief overgeko-
men, gezien het grote aantal 
stemmen dat hij heeft gekre-
gen. 
 
Ook in Smallingerland scoorde 
de PvdA erg goed. Met 4120 
stemmen was het de partij die 
de meeste stemmen heeft ge-
kregen.  
Een resultaat om blij mee te 
zijn! 
 
Rechts: de uitslagen in onze 
gemeente 

JUBILARISSEN 

Traditiegetrouw wordt op 1 mei 
stil gestaan bij de jubilarissen in 
onze partij: leden die 25, 50 of 
zelfs al 65 jaar lid zijn van de 
Partij van de Arbeid.  

Dit jaar waren er in de afdeling 
Smallingerland vijf personen die 
hun 25 jarig jubileum vierden: 
mevrouw G. de Vries en de he-
ren A. de Wit, J.J. van der Heide, 
J.K. Hogenbirk en G. van Kals-
beek. Zij kregen allemaal een 
bloemetje met speld uitgereikt.  

Mevrouw H. de Boer- Tienstra 
was zelfs al 65 jaar lid. Zij ont-
ving uit handen van onze fractie-
leden Angela Visser en Dinie 
Mulder “de Drees-penning” als 
dank voor haar jarenlange 
trouw. 

Tijdens de bezoeken aan de ju-
bilarissen kwamen soms hart-
verwarmende verhalen los over 
de beweegredenen van het ja-
renlange lidmaatschap, vari-
ërend van “nooit meer armoe-
de”, strijd en solidariteit, als 
ook opkomen voor de in de ver-
drukking dreigen te komen van 
de middenstand. Bij allen over-
heerste de hoop dat onze partij 
weer uit het dal zal klimmen. 

 
 
Op de foto: Dinie Mulder en An-
gela Visser overhandigen me-
vrouw de Boer-Tienstra de pen-
ning behorende bij haar 65 jarig 
lidmaatschap. 

 

 


