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ALGEMENE LEDENVERGADERING EN POLITIEK CAFÉ OP 18 NOVEMBER 

  NIEUWSBRIEF - oktober 2019 
 

UITNODIGING 
 
Op 18 november a.s. houdt de PvdA afdeling Smallingerland zijn  
Algemene Ledenvergadering. 
Nadat de formele stukken zijn afgehandeld, wordt aansluitend een 
politiek café gehouden, met als gastspreker Bert Middel. 
Hierbij zijn ook niet-leden en belangstellenden van harte welkom.   
                                                             
       
Bert Middel is de schrijver van het boek “Die meneer is van ons”.  
Hierin beschrijft hij hoe als een “gewone jongen” zijn tocht heeft ge-
maakt door verschillende bestuurslagen in ons land, o.a. als PvdA-
tweedekamerlid en burgemeester van Smallingerland.  
Aan het einde van het boek reflecteert hij op de rol van de  
sociaaldemocratie nu en in de toekomst.  
Hieruit vloeit dan ook het thema van de avond voort:  
 
“HEEFT DE SOCIAALDEMOCRATIE EEN TOEKOMST?”  
 
Bert Middel geeft hierop zijn visie. Daarna is er gelegenheid om over 
dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.  
Iedereen is hierbij van harte welkom. 
 
De avond wordt gehouden in @ Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten. 
 
Tijden: De Algemene Ledenvergadering begint op 19.30 uur, het Politiek Café om 20.15 uur. 
 
De stukken voor de ALV worden begin november op onze website geplaatst: 
www.pvdasmallingerland.nl. 

  
 

BELANGRIJKE DATA 
 
29 oktober—Gemeenteraad 
5 november - Gemeenteraad - vanaf 14.00 uur Beleidsplanvergadering 
12 november - Gemeenterraad 
18 november - Najaarsvergadering en Politiek Café PvdA Afdeling Smallingerland 
26 november - Gemeenteraad 
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COLUMN: VANAF DE TRIBUNE        - Jaap Munniksma 

Dat het parkeerbeleid in onze 
gemeente heel wat losmaakt 
bleek wel uit de Ronde Tafel van 
15 oktober jl. De tribune zat vol 
en er was een groot aantal in-
sprekers. 
Aan de orde was het voorstel om 
tot een nieuw parkeerbeleid in 
het centrum van Drachten te 
komen. 
Nu is het een allegaartje en 
daarin wil het college van B&W 
verandering aanbrengen. 
 
Tijdens de Ronde Tafel kunnen 
burgers / deskundigen / betrok-
kenen hun mening geven over 
het voorstel en kunnen raadsle-
den om extra informatie vragen, 
alvorens zij met elkaar in debat 
gaat.  
Deze keer was er ook een werk-
groep gevormd, bestaande uit 
bewoners, ondernemers en 
raadsleden, die met elkaar over 
het parkeren in het centrum 
hadden gesproken, wat uiteinde-
lijk een belangrijke inbreng was 
voor het voorliggende voorstel. 

Mogelijk was de gedachte ach-
ter deze werkgroep dat de bur-
gers hierdoor actief betrokken 
gaan worden bij het opzetten 
van beleid. Tijdens deze Ronde 
Tafel was daarvan echter niets 
te merken.  
Het was één grote klaagzang 
en het was duidelijk dat veel 
sprekers het voorstel niet 
(goed?) hadden gelezen.  Als 
toehoorder kon ik er vaak niet 
uit opmaken of men nu wel of 
niet tevreden was over het 
voorliggende voorstel.  
Voor één keer had ik medelij-
den met de raadsleden. Wat 
konden zij nu met deze infor-
matie? Scherpte dit hun me-
ning en standpunt?  
 
Ook bleek dat veel van de in-
sprekers niet op de hoogte wa-
ren geweest van de werkgroep. 
Sommigen gaven zelfs aan dat 
ze dan graag hieraan hadden 
deelgenomen. Kortom de com-
municatie naar de burgers werd 
door vele sprekers als onvol-

doende ervaren. 
Dit college heeft het “luisteren 
naar de burgers” hoog in het 
vaandel staan. Er is zelfs een 
speciale wethouder voor aange-
steld. Maar als dit het voorbeeld 
is van hoe dat vorm gaat krijgen 
dan houd ik mijn hart vast.  
De voorzitter merkte meerdere 
keren dan ook terecht op dat 
inspraak niet meteen betekent 
dat je dan ook je zin krijgt. Als 
het goed is ligt er een grondige 
bezinning aan ten grondslag, 
waarop de raadsleden hun afwe-
ging maken. Politiek gaat om 
het vormgeven van onze sa-
menleving en het is niet zo dat 
degenen die het hardst schreeu-
wen ook het vaakst hun zin krij-
gen. Een gedegen afweging van 
belangen is noodzakelijk en een 
goede uitleg daarna belangrijk! 
 
Op 29 oktober wordt het par-
keerbeleid opnieuw besproken. 
Ik ben benieuwd naar de uit-
komsten van dit debat. 

IMPRESSIE LEDENBIJEENKOMST VAN 7 OKTOBER      - Jaap Munniksma 

Zo’n 25 leden waren afgekomen 
op de uitnodiging om met fractie 
en bestuur van gedachten te 
wisselen over de financiële situa-
tie van de gemeente Smallinger-
land. 
Tot 2023 moet er zo’n 12.7 mil-
joen euro worden bezuinigd op 
de begroting van de gemeente.  
Welke keuzes maakt de fractie 
hierbij? Hierover ging het op de 
ledenbijeenkomst van 7 oktober. 
Namens de fractie gaf Anton Pie-
tersen een toelichting op de 
voorgestelde plannen. 
Een aantal projecten zijn voorlo-
pig uitgesteld, zoals de nieuw-
bouw van een school voor het 
Speciaal Onderwijs en de bouw 
van een nieuw zwembad. Verder 
levert “de kaasschaafmethode” 
zo’n 8,6 miljoen op.  
Dat is echter niet genoeg, er 
moet nog 4,1 miljoen gevonden 
worden in de begroting. 
Hierbij zullen gevoelige keuzes 
gemaakt moeten worden. Een 
verhoging van de OZB is voor de 
PvdA bespreekbaar, als hiermee 
het schoolzwemmen voor de 
jeugd gehandhaafd kan blijven, 
de Bijzondere Bijstand op 115% 
blijft, zo ook het kindpakket.  
 

De tekorten zijn voor een be-
langrijk deel toe te schrijven 
aan de enorme stijging van de 
kosten voor de jeugdzorg. Hoe-
wel het aantal jongeren dat 
zorg nodig heeft niet noemens-
waardig is gestegen, zijn de 
kosten daarvoor wel explosief 
gestegen. Onderzocht moet 
worden hoe dit kan: welke per-
verse prikkels zitten er in het 
systeem; hoe adequaat zijn de 
verschillende zorgaanbieders, 
wordt er geld misbruikt? Moge-
lijk is daarmee toch nog een 
“winst” te behalen. 
Daarnaast is de invoering van 
een toeristenbelasting ook één 
van de mogelijkheden om extra 
inkomen te zoeken. 
 
Een aantal partijen willen de 
kerntakendiscussie nieuw leven 
inblazen: Wat zijn de taken die 
een gemeente uit moet voeren, 
welke zijn naar eigen inzicht en 
welke kunnen mogelijk ge-
schrapt worden?  
Aan alle partijen in de raad is 
gevraagd om hun wensen ken-
baar te maken, zodat de raad 
tot een gezamenlijk voorstel 
kan komen.  
Mocht dit niet lukken dan zal er 

volgens onze wethouder Cor 
Trompetter een plan B in wer-
king treden, waarbij er mogelijk 
wel een OZB-verhoging inzit 
maar ook het afschaffen van het 
schoolzwemmen en een verla-
ging van de Bijzondere Bijstand. 
Voor de PvdA pijnlijke punten. 
Op 5 november bespreekt de 
Raad tijdens de Beleidsplanbe-
sprekingen de begroting en de 
daaraan gepaard gaande maat-
regelen. 
 
Verder werd er ingegaan op het 
vervolg van de ledenbijeen-
komst van 27 mei j.l.. Het voor-
stel van de fractie om verder in 
te gaan op het thema 
“participatie” werd door de leden 
overgenomen. Een breed thema, 
maar ook een waarbij oude 
PvdA waarden, zoals “verheffing 
en gelijke kansen” aan de orde 
kunnen komen. Bovendien is dit 
een thema waar meerdere par-
tijen zich mee bezig houden. 
Maar hebben ze allemaal het-
zelfde voor ogen als hierover 
wordt gesproken?  
 
Rond half 10 werd de bijeen-
komt door afdelingsvoorzitter 
Bert van der Meulen afgesloten. 


