
 

 

 
 
Jaarverslag 2020 - PvdA fractie  
 
 
 
Jaarverslag Fractie – periode 2020 maart - 2021 maart 
 
Het was een bewogen jaar mogen we wel stellen. Na de eerste twee maanden van 2020 waarin we uit de 
coalitie zijn gestapt waren onze ogen weer op de toekomst gericht. Herijken en aan de slag met waar we 
voor zijn en dat is voor onze waarden en dus kiezers opkomen.  
 
Op zaterdag 7 maart zijn we met drie fractieleden afgereisd richting Nieuwegein voor het PvdA-congres. Op 
dat moment was het al spannend of dit evenement door zou gaan vanwege Corona. Een week later zag de 
wereld er anders uit. Het betekende voor iedereen aanpassingen. De fractie ging voor een deel over op 
digitaal vergaderen via Teams. De raadsvergaderingen lagen even stil. Er werd voor de raad nog gezocht 
naar een goede manier van vergaderen. Daar werd Zoom voor gekozen. Later in het jaar is ook de fractie 
overgegaan naar Zoom 
 
Op afstand vergaderen vraagt wat discipline. Na een aantal keren leek het grootste deel van de raad een 
weg te hebben gevonden binnen de digitale wereld. Minder vaak de microfoon aan laten staan terwijl je 
niet aan het woord bent en minder inkijkjes in neusgaten.  
 
De raadsvergadering op 6 april was nog een fysieke vergadering. Die vergadering werd, zoals afgesproken, 
geopend en direct weer gesloten omdat niemand aanwezig was en het quorum niet werd gehaald. Na 24 
uur mag de vergadering weer worden geopend en dan is een quorum niet meer vereist. Op 7 april werd de 
vergadering weer geopend met een vijftal aanwezigen om een aantal hamerstukken af te werken. Op 6 
mei, zijn we gestart met digitaal vergaderen. 
 
Na de intelligente lockdown werden wat zaken versoepeld en werd de raadzaal aangepast. Er kon gelukkig 
weer fysiek worden vergaderd. Na een relatief rustige zomerperiode, qua Corona dan, kwamen we in de 
tweede golf terecht. Alles moest weer vanuit huis worden gedaan. Onze fractie is niet geheel Covid-19 vrij 
gebleven. Ondanks alle voorzorg is één lid van de fractie in oktober positief getest. Gelukkig met een R-
getal van 0. We hopen nu dat iedereen snel gevaccineerd kan worden zodat we straks weer iets relaxter 
door het leven kunnen gaan. 
 
Nu lijkt het net alsof alles om Covid-19 draaide, maar niets is minder waar. In deze periode vergaderde de 
fractie iedere donderdagavond met uitzondering van de zomervakantie. Soms fysiek met voldoende 
afstand, maar vaak digitaal. Ook al hebben raadsleden ontheffingen, we wilden het goede voorbeeld geven.  
 
Vlak voor het zomerreces werd het nieuwe zakencollege aan de raad voorgesteld. De wethouders hadden 
geen goed beeld waar ze in terecht waren gekomen. Het was dus wennen voor beide kanten. Ondertussen 
zijn we er achter dat er drie bekwame bestuurders bij zijn. Van de vierde weten we nog niet wat zijn 
mysterieuze houding verborgen houdt. Dat moet het komende jaar nog uitwijzen. 
 
Zoals jullie aan bijgaande lijst kunnen zien hebben we niet stilgezeten. Onze ervaring is dat het raadswerk 
steeds meer inzet vraagt van de fractieleden. 
 
Een tweetal gebeurtenissen tillen we er even uit: 
 

• De begrotingsvergaderingen (drie in totaal) waren wel een beetje een hoogtepunt. Wij waren niet blij 
met de begroting die voorlag, maar hij was sluitend en gaf nog een beetje ruimte voor nieuw beleid. Voor 
ons was er, behoudens een aantal kleine punten, geen reden om tegen de begroting te stemmen. Tijdens 



 

 

de vergadering werden een hoeveelheid amendementen ingebracht door CDA, ELP, VVD en SB in 
verschillende combinaties die de begroting volledig uit zijn verband haalde. Er werd stevig gedebatteerd. 
De wethouder gaf aan dat eerst doorgerekend moest worden welke effecten de amendementen zouden 
hebben om zeker te zijn dat de begroting niet zou worden afgekeurd. Er kwam een voorstel van het 
college die blijkbaar niet acceptabel werd geacht door de vier partijen. Ze hebben de hoofden bij elkaar 
gestoken en de amendementen gezamenlijk ingediend. De amendementen hadden dus al een 
meerderheid voor de vergadering begon. De begroting is gewijzigd naar de provincie gestuurd die hem 
vervolgens heeft afgekeurd. De begroting is een paar weken later iets gewijzigd en is daarna 
geaccepteerd door de provincie. 
 

• De raad ontving een brief van de organisatie met een noodkreet. Op deze manier kan de organisatie niet 
werken. Het is hoogst ongebruikelijk dat een organisatie dit doet. Een aantal partijen (ELP, CDA, SB en 
VVD) walsten over de brief heen met als insteek dat de organisatie totaal niet in zijn recht stond om te 
klagen. Als de raad zegt “spring” dan verwacht de raad niet als antwoord “waarom?”, maar “hoe hoog?”. 
Wie dat niet accepteert zit misschien niet op de goede plek (CDA) en we leggen ze graag een keer uit wat 
hun positie is (SB). 

 
U begrijpt, de sfeer in de raad wordt er niet beter op. Rechts heeft helaas 1 zetel meer in de raad en dat 
bepaalt het klappen van de zweep. 
 
 
Data jaarverslag fractie PvdA Smallingerland maart 2020 t/m februari 2021 
 
De fractie vergadert iedere donderdagavond; bij de maandelijkse bestuursvergadering is steeds een 
fractielid aanwezig. 
 
Fractieaangelegenheden: 
Za 7 maart 2020: delegatie fractie naar PvdA-congres Nieuwegein 
Do 26 maart 2020: (i.v.m. coronamaatregelen) 1e fractievergadering via Teams 
Za 29 maart 2020: extra fractie Teams 
Do 16 april 2020: proef raad digitaal 
Di 21 april 2020: extra fractie (zwembad) 
Ma 4 mei 2020: extra fractie (openlucht  Boornbergum) 
Di 5 mei 2020: extra fractie (zwembad) 
Woe 6 mei 2020: eerste digitale raadsvergadering (Zoom) 
Ma 11 mei 2020: extra fractie (vliegveld, vertrek wethouder Robert Bakker) 
Woe 27 mei 2020: extra fractie met Hans Konst (teambuilding) 
Do 28 mei 2020: bezoek aan fractie Frits Knol (Aventura) en Maarten Noordhoff 
Vr 5 juni 2020: voorbereiding dag op de hei / teambuilding 
Za 26 september 2020: interview Smelne FM Lelylijn 
Do 8 oktober 2020: werkbezoek wijk De Wiken 
Zo 8 november 2020: extra fractie met Cor Trompetter over begroting 
Di 10 november 2020: Extra raadsvergadering begroting 
Woe 11 november: fractiedag / teambuilding Allardsoog 
Ma 30 november 2020: ALV (via Zoom) 
Di 1 december 2020: benoeming Harry Balgobind als fractie-opvolger 
Di 8 december 2020: extra fractie (herstelbegroting) 
Di 23 februari 2021: interview laaggeletterdheid (de Smallingerlandse Uitdaging) 
Januari 2021: voortgangsgesprekken met bestuur 
februari 2021: campagne verkiezingen Tweede Kamer 
 
Amendementen  
19 mei 2020: (mondeling) verplichte hantering van gedragscode Zon op Land (verworpen 9 – 22) 



 

 

3 november 2020: locatie woonwagens en sociale verhuur woonwagens in begroting (aangenomen 29 - 2) 
17 november 2020: beleidsplan openbare verlichting (ingetrokken na toezegging wethouder) 
 
Moties 
6 mei 2020: (mee-ingediend motie D66) ruimte voor terrassen i.v.m. corona (aangehouden) 
6 mei 2020: (mee-ingediend motie CU) regiegroep coronamaatregelen (aangehouden) 
30 juni: (mee-ingediend motie CDA) formatieonderzoek (aangenomen 26 – 2) 
30 juni 2020: verhoging OZB (verworpen 16 – 15) 
8 september 2020: (mee-ingediend motie GrL) Raden in verzet 
17 november 2020: perspectief voor jongeren in coronatijd (aangenomen 29 – 2) 
1 december 2020: (mee-ingediend motie CDA) huishoudelijke hulp (aangenomen 19 – 12) 
1 december 2020: (motie raadsbreed) herstelbegroting 
2 februari 2021: (mee-ingediend motie D66) ‘was/wordt ’(unaniem aangenomen) 
15 februari 2021: (mee-ingediend motie D66) skaten in parkeergarage (verworpen) 
 
Mondelinge vragen aan het College (vragenuur)/interpellatie 
Di 10 maart 2020: WMO-vervoer en communicatie Carins 
Di 21 maart 2020: (aanvullend) vertraging instellen ombudsfunctie 
Di 26 mei 2020: (aanvullend) omgevingsvergunning Lavendelheide 
Di 9 juni 2020: versobering mantelzorgondersteuning 
Di 25 augustus 2020: Lelylijn 
Di 22 september 2020: overlast jeugd centrum 
Di 20 oktober 2020: gratis mondkapjes minima 
Di 17 november 2020: seksueel misbruik kwetsbare jongeren 
Di 17  november 2020: maatregelen overlast jongeren centrum 
Di 1 december 2020: gedupeerden kindertoeslagaffaire in Smallingerland 
Di 5 januari 2021: terugvorderen bijstandsgelden 
Di 2 februari 2021: luchtruimherziening 
Di 16 februari 2021: interpellatiedebat verdeling rijksgelden 
 
Schriftelijke vragen aan college 
April 2020: wachttijden milieustraat 
April 2020: anoniem meldpunt coronamaatregelen 
Mei 2020: toekomst vliegveld Drachten 
Oktober 2020: schuldhulpverlening 
Januari 2021: n.a.v. rapport ‘Herijking Minimabeleid) / verdeelde stad 
 
Vertegenwoordiging fractie in werkgroepen, commissies e.d. 
• Ombudsteam PvdA 
• Proceswerkgroep Omgevingsvisie 
• Rekenkamercommissie 
• Dames van de Raad 
• Burgerplatform ‘Op Eigen Wiken’ 
• Begeleidingsgroep Dienstverlening 
• Werkgroep 8 maart 
• Auditcommissie 
• Werkgroep communicatie 
• Riedswurk is moai wurk 
• Werkgroep(je) Lelylijn 
• Werkgroep Sociaal Domein 
 
Informatiebijeenkomsten e.d. 
Di 10 maart 2020: info Duurzaamheid en Zonneplan 



 

 

Do 14 mei 2020: info Corona 
Do 14 mei 2020: info Regiodeal 
Di 19 mei 2020: info Corona 
Di 26 mei 2020: informeel bijpraatmoment raad en college 
Di 2 juni 2020: info Corona 
Di 2 juni 2020: info experiment wietteelt 
Do 4 juni 2020: info bibliotheek 
Di 9 juni 2020: info Woonvisie 
Vr 12 juni 2020: overleg met wethouder Sijbesma over ombudsfunctie 
Di 16 juni 2020: informeel bijpraatmoment raad en college 
Di 16 juni 2020: info herschikkingen 
Ma 29 juni 2020: voorstellen nieuwe wethouders zakencollege 
Woe 1 juli 2020: bijeenkomst met jeugdraad 
Do 2 juli 2020: extra raad installatie nieuwe wethouders 
Vr 3 juli 2020: cultuurwijziging binnen raad 
Di 18 augustus 2020: analyse locatiekeuzes zwembad 
Vr 21 augustus 2020: werkbezoek raad locaties zwembad 
Di 1 september 2020: werksessie visie sociaal domein 
Di 15 september 2020: cultuurwijziging binnen raad 
Do 17 september 2020: afscheid wethouders vorig college 
Di 29 september 2020: kennismaking nieuwe wethouders 
woe 30 september 2020: bijeenkomst (positie) jeugdraad 
Do 22 oktober 2020: cursus gemeentelijke begroting 
Di 27 oktober 2020:  info benchmark en formatie gemeente 
Di 27 oktober 2020: info proces kerntakendiscussie 
Di 27 oktober 2020: info begroting 
Di 10 november 2020: extra raadsvergadering begroting 
Ma 23 november 2020: info ‘Zo doen we dat hier’ 
Di 24 november 2020: info Veenweidegebied 
Di 24 november 2020: overleg ombudsfunctie 
Di 24 november 2020: info Grondbeleid 
Wo 25 november 2020: webinar toekomst Veenweide 
Wo 25 november 2020: info Fumo 
Do 26 november 2020: overleg ombudsfunctie 
Di 1 december 2020: info woonwagens 
Wo 9 december 2020: overleg ombudsfunctie 
Di 5 januari 2021: overleg ombudsfunctie met wethouder Westerink 
Di 12 januari 2021: startbijeenkomst kerntakendiscussie 
Do 14 januari 2021: webinar Regionale Energie Strategie 
Do 14 januari 2021: enquête onderzoek evaluatie RKcie 
Ma 18 januari 2021: interview relatie organisatie – politiek 
Di 19 januari 2021: kennismaking nieuwe directeur Carins, Tjallie Otter 
Do 21 januari 2021: overleg met wethouder Westerink over motie Perspectief voor Jeugd 
Di 26 januari 2021: info vliegveld 
Di 9 februari 2021: info grondbeleid 
Woe 17 februari 2021: sessie inclusieagenda 
Di 23 februari: info duurzaamheid 
 
09-maart. het was weer een feestje die raadsvergadering. Hoofdpunt was grondbeleid waarvoor een 
amendement van het CDA werd ingediend die er voor moest zorgen dat …. In onze ogen meer een motie 
dan een amendement. Het CDA weigerde om het amendement om te zetten naar een motie. Naar alle 
waarschijnlijkheid hadden ze daarmee alle stemmen gekregen. 



 

 

Een amendement is een raadsbesluit en een motie kan flexibeler worden uitgevoerd, zolang het college de 
raad niet op haar nek krijgt 

 


