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REDACTIONEEL
De zomer van 2017 is inmiddels in volle gang.
Deze zomer is het ook 50 jaar geleden dat “the
summer of love” gevierd werd. Vooral de oudere leden zullen zich hier vast wel het een en ander van herinneren. Er leek een nieuwe tijd
aangebroken. The Beatles en the Stones waren
”top of the bill”, maar ook met het geluid van
groepen als the Doors, Byrds en onze eigen
Boudewijn de Groot leken er andere tijden aan
te komen. Het leek een sprankelende zomer,
maar toch was de best verkochte single van eigen bodem De Heikrekels met Waarom, waarom, heb jij mij laten staan…?
Zegt dit laatste nummer niet meer over de tijdgeest die er momenteel in onze partij heerst?
Maarten Noordhoff heeft het er in zijn bijdrage

VAN DE VOORZITTER
Na de klap …

- Jaap Munniksma
over. Ook in andere stukken van dit Roaske kijken we terug, zoals bij het afscheid
van onze wethouder Nieske Ketelaar.
Maar er wordt ook vooruit gekeken. Trees
Flapper schets in haar bijdrage over de
Perspectiefnota de wensen die er in onze
partij leven. Verder is er aandacht voor
het personeel van de Kwadrantgroep die
betere werkomstandigheden eisen.
In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd in de maatschappij. Toch mogen wij
onze idealen niet verzaken, want net als
toen, is er nog genoeg om voor te vechten. De strijd gaat (gewoon) door!

- Maarten Noordhoff

Belangrijke gebeurtenis voor onze club was natuurlijk op 30 mei de benoeming van Roel Haverkort tot wethouder. Op 13 juli heeft Nieske
afscheid genomen in het gemeentehuis. Wij
zullen als partijafdeling in de najaarsledenvergadering uitgebreid bij haar afscheid als wethouder stil staan. Hoe en wat volgt later. Op dit
moment wensen wij Nieske in ieder geval alle
succes bij de nieuwe stappen die zij gaat zetten!

we nog niet helemaal waar kunnen maken, maar deze ambitie houden we vast.
De komende periode zal u ongetwijfeld op
de thema’s - wonen in Smallingerland,
duurzaamheid, basisinkomen, welzijn en
welbevinden, gastvrij Smallingerland en
regelluwe overheid- meer van de fractie
gaan horen! Onderwerpen waarmee de
PvdA lokaal al veel bereikt heeft, maar
waar de PvdA inbreng onmisbaar is! Ambitie genoeg dus en denkt u dat u op een
specifiek gebied of in het algemeen een
bijdrage kan leveren schroom niet en
meldt u. Ook als u zich kandidaat wilt
stellen voor de nieuwe raadsperiode, of
als u iemand uit uw omgeving kent die u
daarvoor geschikt acht, laat het ons weten wij staan altijd open voor een kennismaking!

Het bestuur is ondertussen met Bert van der
Meulen en Anne van der Meer volop aan de slag
met de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen. Ook zijn de huidige fractieleden volop aan het werk gegaan met de input van de
ledenvergadering van 27 maart.

O ja, in het kader van het beschikken
over kaas en brood, afgelopen zondag
toch weer langs Gorredijk om boodschappen in te slaan. Het blijft jammer dat dit
in Drachten nog niet kan! (Met dank aan
de Romeinse senator Cato Maior).

Nu enkele maanden na de klap de wonden van
het landelijke verlies wat minder “rood” zijn, de
formatie langzaam voortmoddert en niet te vergeten de zomer er is, lijkt iedereen opeens
weer wat vrolijker en optimistischer in het leven te staan.

Ons doel om alle dagen, alle weken tot 21
maart 2018 aan de weg te timmeren hebben
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BIJDRAGE PVDA FRACTIE M.B.T DE PERSPECTIEFNOTA 2018 - 2021 - Trees Flapper
Vlak voor het zomerreces biedt het college
met de Perspectiefnota een globaal overzicht van de financiële positie van de gemeente over de komende vier jaar.
Zij geeft richting aan de koers van nieuw
beleid, eenmalig en structureel. In dit perspectief werd ook duidelijk welke bezuiniging op het sociaal domein nog moet plaats
vinden.
De vragen die gesteld zijn tijdens de bijdrage zullen schriftelijk worden beantwoord. Op
basis daarvan zal de fractie zich beraden
over eventuele vervolgacties.
Het debat zat deze keer ingeklemd tussen
de grote opgave bij Caparis en het vonnis
van de Raad van Arbitrage over de ontbinding door de Lawei van het contract met de
aannemer Van Norel. Na het spoeddebat zal
de fractie zijn bijdrage op de website plaatsen.
Hieronder volgt de integrale bijdrage zoals
die door onze fractievoorzitter Trees Flapper
is uitgesproken.
Voorzitter, college, raadsleden en publiek,
Dit is het laatste perspectief van dit college.
Dit is de laatste raadsvergadering van burgemeester Van Bekkum, dit is het laatste
perspectief van deze Raad en het laatste
perspectief van deze PvdA fractie.
Rode draad
Het collegeprogramma heeft als rode draad:
de mensen sterker maken, vooruit helpen
en voor wie het nodig is een blijvend vangnet bieden.
Het perspectief spreekt van een kostenreductie bij het sociaal domein. Voor de PvdA
was en is de inzet van het sociaal domein de
inwoners te ondersteunen, te faciliteren en
te begeleiden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. En we bouwen mee aan de
solidariteit voor hen die een vangnet nodig
hebben.
De hulpverlening en ondersteuning zoals
deze nu is ingericht, houdt mensen afhankelijk. Bureaucratie, aanbod- en productie
gericht werken, de huidige manier van inkopen en zorg verlenen zorgt voor afhankelijk-

heid van professionals en voor een hogere
financiële last.
Solidariteit, met en door mensen, vertrouwen, maatwerk, ontplooiing dat is de rode
draad van de transformatie. De rode draad
die de PvdA voor ogen heeft.
De PvdA maakt zich zorgen over het tempo
en de omvang van deze omslag. Het inzetten
op preventie zit in de stijgende lijn. Het integraal werken (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur)
blijkt nog lang niet de standaard te zijn. Hoe
zit het dan met passende oplossingen en passende zorg? En hoe komt het met de leefbare
wijk als we horen dat er vaker klachten zijn
van overlast door bijv. verwarde personen?
Om tot deze andere manier van werken te
komen, is het veranderbudget beschikbaar
gesteld.
De PvdA wil dat de in 2014 aangenomen motie experiment populatiebekostiging snel
wordt uitgevoerd. Wat is de reden dat dit nog
niet gelukt is?
Maar ook een experiment in de OGGZ met
inzet van eigen kracht en door het eigen netwerk wil de PvdA nog het komende half jaar
zien starten.
Huishoudelijke hulp
De PvdA is verheugd dat de motie Alphahulpen in dienst nemen, uitgevoerd zal worden.
De ingangsdatum is 1 juli 2018. Wat is de reden dat 1 januari 2018 niet de ingangsdatum
is?
Armoede en werk
De werkloosheid daalt weliswaar, maar helaas is het aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw gestegen. De tweedeling in de samenleving, tussen arm en rijk, blijft zo bestaan.
Hoe gaat het met banen voor mensen die
bijv. van de Praktijkschool komen of hun MBO
niveau 2 op zak hebben? Hoe kan de uitvoering van de participatiewet verbeterd worden? Hoe zet het college in op de transformatie van dit onderdeel van het sociaal domein?
Graag een reactie van het college.
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Vervolg Perspectiefnota
In het Perspectief lezen we dat de Klijnsmagelden, de extra gelden voor armoedebeleid,
voor andere doeleinden wordt ingezet. Tot
drie keer toe zijn de moties aangenomen om
de Klijnsma-gelden te oormerken voor armoedebeleid, met name gericht op kinderen.
De PvdA wil dit op deze wijze terug zien in
het beleidsplan.
Andere initiatieven zoals Mobility Mentoring
binnen de schuldhulpverlening kunnen uit het
veranderbudget worden bekostigd.
Meerdere malen heeft de PvdA de laaggeletterdheid als risicofactor en belangrijke oorzaak voor het niet hebben van werk, voor
schulden, voor het niet mee kunnen doen,
benoemd.
Ondanks de extra middelen voor de aanpak
laaggeletterdheid is het bereiken van de doelgroep een zorgenkind. Smallingerland heeft
een grote groep inwoners die niet of moeilijk
kunnen lezen en schrijven, 15%. Dan gaat
het om ongeveer 6.300 mensen, ouder dan
20 jaar. Slechts 90 mensen zijn geholpen
door het digitaalhuis, waarvan 75 mensen
met een migratie achtergrond. De PvdA
dringt aan op het inzetten van onorthodoxe
en integrale werkwijzen om zo aansluiting te

krijgen bij deze doelgroep.
Tot slot,
Voor ons ligt een bemoedigend perspectief,
bemoedigend op financieel gebied door een
meevaller vanuit het gemeentefonds van
ruim 6 miljoen.
Uiteraard streeft de PvdA een gezond financieel huishoudboekje na en zien we door de
structurele meevaller de beleidsnota met
hoop tegemoet.
We hebben de afgelopen drie jaar op vele
terreinen onze ambities tot uitvoering kunnen brengen, het minimabeleid, duurzaamheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid.
Het laatste jaar ziet de PvdA als ultieme
kans de transformatie met daadkracht en lef
in te zetten. Wij vertrouwen dat het college
en de Raad graag toe.
Trees Flapper, fractievoorzitter

TIP: BEZOEK OOK EENS DE LANDELIJKE PVDA WEBSITE VOOR ACTUELE PVDA STANDPUNTEN
Op weg naar een 100% duurzame energievoorziening
De PvdA heeft samen met GroenLinks een Klimaatwet ingediend. Deze initiatiefwet legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet: een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95 procent in 2050 en een 100 procent duurzame energievoorziening. Deze wet gaat
echter niet om getallen, maar over werkgelegenheid, innovatie en bovenal over een veilige
en schone toekomst in een fijn milieu voor onze kinderen. Het is voor de energievoorziening
en voor de welvaart van Nederland van levensbelang dat we nu snelheid maken. We hopen
de wet nog voor de Tweede Kamerverkiezing in het parlement te kunnen bespreken.
Een duurzame maatschappij
De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van
megastallen, voor eerlijke grondstoffen, voor een Europees verbod op microplastic, voor
duurzame voedselproductie. Daarnaast wil de PvdA investeren in het openbaar vervoer en
zijn we voorstander van een systeem waarbij autorijden eerlijker wordt gemaakt: niet langer
willen we het bezit belasten, maar het gebruik.
Bron: www.pvda.nl
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FINANCIEEL PERSPECTIEF VAN DE GEMEENTE
De behandeling van de Perspectiefnota
geeft de fracties elk jaar weer de gelegenheid politieke standpunten te belichten en
wensen voor de meerjarenbegroting 2018
bij het college voor het voetlicht te brengen. Ook dit jaar werden er door de diverse partijen ideeën en suggesties aangedragen. Er werden maar liefst 17 moties ingediend.
Er breken financieel gezien ook betere tijden aan voor onze gemeente. Door een
hogere uitkering van het rijk, uit het gemeentefonds, hoeven we niet te bezuinigen en is er meer financiële ruimte. De
PvdA heeft samen met andere partijen een
motie ingediend om de zogenaamde
Kleinsmagelden niet te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel, maar in te zetten
voor het doel waarvoor het geld bedoeld is
namelijk voor armoedebestrijding, in ons
geval voor het kindpakket. Ook hebben we
een motie ingediend om de werkwijze binnen het sociaal domein te wijzigen door
meer uit te gaan van vertrouwen. Beide
moties zijn door de raad aangenomen.

- Jan van der Schaaf
De financiële positie van de gemeente is nog
steeds goed. De PvdA heeft ook altijd het
standpunt ingenomen dat de gemeente een
gezond financieel beleid moet voeren. We willen niet voor de gemakkelijke weg kiezen om
nu bedragen uit te geven zonder over de
(financiële) toekomst te denken. Bij de behandeling van de vorige Perspectiefnota werd
er nog van uit gegaan dat we zouden moeten
bezuinigen en als dat nodig is loopt de PvdA
daar niet voor weg. Maar gelukkig is de uitkering van het rijk verhoogd waardoor bezuinigingen nu niet noodzakelijk zijn.
De perspectiefnota en de aangenomen moties
worden verwerkt in de conceptmeerjarenbegroting 2018-2020. We zullen dan zien hoe de
verdere toekomst er voor de gemeente uit
gaat zien zowel beleidsmatig als financieel. De
meerjarenbegroting wordt in november door
de raad behandeld. Dat wordt ongetwijfeld
weer een interessante raadsvergadering.
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BLIK OP DE KABINETSFORMATIE

- Sjoukje Akkerman

Ik heb geen glazen bol, dus voorspellen lukt
niet. Wel kan ik iets zeggen over de belangen
die op het spel staan. Allereerst is daar het
landsbelang. Niet iedereen heeft dezelfde opvattingen over het “landsbelang”. Toch zijn er
enkele zaken die behandeld moeten worden.
Soms om alleen maar te kunnen zeggen dat
ze niet behandeld hoeven te worden. Neem
pensioenen en lastenverlichting. Ik kom daar
op terug. De lange duur van de formatie, nu
reeds 100 dagen, is velen een doorn in het
oog. Nog afgezien van de vele miljoenen die
door niet regeren elke dag bespaard worden,
ben ik bang dat mijn politieke opvattingen
niet aan bod komen met welke formatie dan
ook.

ten kost het nodige.

1 Het klimaat en de daaraan gekoppelde
energievoorziening schreeuwen om aandacht.
In dat verband moet ook de schadeloosstelling en het draaien aan de gaskraan in Groningen genoemd worden.

7 Hoewel ik het vluchtelingenakkoord met
Turkije een gruwel vind en dus ook de uitbreiding naar Noord Afrika, denk ik dat de
meerderheid geen andere oplossing kan en
wil vinden.

2 De zorg is bijna elke dag negatief in het
nieuws, verplichte afname van maaltijden in
de ouderenzorg, de jeugdpsychiatrie die
wachtlijsten van twee jaar heeft en de thuiszorg met haar keukentafelgesprekken. Het
houdt niet op. Maar bovenaan staat toch wel
de betaalbaarheid en het eigen risico.

8 Mogelijk dat bij de formatiepoging van dit
moment, ik schrijf 25 juni, ook ethische
kwesties rond embryo’s en levensmoeheid
een rol gaan spelen. Maar de o zo loyale CU
gaat wel akkoord met de door VVD en CDA
gesteunde afgezwakte voorstellen van D66.
Die laatste partij had graag een groter links
zetel aantal aan haar zijde gehad, Groen
Links met 14 zetels is heel wat sterker dan
de CU met 5. Qua politieke opvattingen in
de sociale hoek is er met CU misschien zelfs
beter te onderhandelen dan met de grachtengordel elite van GL.

3 Het pensioenstelsel moet op de schop vindt
men en dat ik dat helemaal niet nodig vind
hebben ze in Den Haag e.o. niets mee te maken. De geleerden beweren dat ouderen te
lang van hun pensioen genieten door de langere levensverwachting en daar niet naar rato voor hebben betaald. De jongeren zouden
de dupe worden. Kosten (eenmalig hoop ik)
10 miljard.
4 Lastenverlichting is heel, heel erg dringend
volgens CDA,VVD en ook D66. Hoewel de
VVD het meest standvastig is in dezen, een
herziening van het belastingstelsel ten gunste
van bedrijfsleven is voor het motorblok geen
discussie. Minder inkomsten voor de staat geschat op wederom 10 miljard.
5 Defensie moet opgekrikt. Rusland doet
weer aan koude oorlogsdenken, Trump eist
meer voor de NAVO en het geweld in het oos-

6 De woningbouw heeft het zwaar. Er is een
enorm tekort aan sociale huurwoningen. Het
stelsel met haar verhuurdersheffing, de verkoop van vele sociale huurwoningen, de bezuinigingen op de huurtoeslag hebben hun
sporen achtergelaten. Er is zelfs een groep
mensen die nergens terecht kan: de contractwerkers. Ze verdienen teveel en kunnen niet huren, ze hebben geen vaste baan
en kunnen niet kopen. Het grootste probleem is echter het nare gevolg van de toewijzing op basis van het inkomen: van de
eenzijdig samengestelde wijken. Een opeenstapeling van problemen is vaak het gevolg.

Hoe dan ook, er zal een regering komen.
Ook een minderheidskabinet is nog niet uitgesloten. Het ging Rutte handig af zijn
meerderheden te vinden. mijn zorgen zullen
niet opgelost worden, die liggen vooral bij
de bijstand, daar kan op gekort volgens de
VVD, de woningbouw met haar gierend uit
de hand gelopen huren, en de herziening
van de pensioenen. De “ gewone” arbeider
zal er niet beter van worden ben ik bang.
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Vervolg Blik op de kabinetsformatie
Links kan geen vuist maken... Ik reken
daartoe de PvdA (9 zetels), de SP (14), GL
(14) de PvdD(5) en ook 50plus (4) en de
CU (5). Ik kom dan op 51 zetels. Mocht
ook D66 er de brui aan geven, maar daar
zie ik aan het glunderende gezicht van
Pechtold geen aanwijzingen voor, dan zouden er nog 19 zetels bij opgeteld mogen
worden. Dus ook met veel kunst en vliegwerk slechts 70 zetels.
Voor mij is er maar een mogelijkheid om
wat minder somber te worden: nieuwe verkiezingen.

PERSONEEL KWADRANTGROEP IN ACTIE

- Jaap Munniksma

Meer tijd, waardering en collega’s bij Kwadrantgroep.
Dinsdag 18 juli bood het personeel van de
Kwadrantgroep de voorzitter van de Raad van
Bestuur, dhr. R. Jonkers een petitie aan, waarin
zij hun eisen voor meer collega’s, tijd en waardering kenbaar maakten.
De petitie was ondertekend door een paar honderd medewerkers van deze organisatie.

zorg. Het extra uur moest ze in haar eigen tijd inhalen.

De medewerkers gaat het aan het hart dat ze
niet de zorg kunnen leveren die ze graag aan
hun cliënten en bewoners willen geven.
Dit komt door de hoge werkdruk, waardoor teveel medewerkers ziek worden. In sommige
gevallen moeten zij zelf vervanging regelen als
ze ziek zijn.

De medewerkers wilden op korte termijn verbetering in hun arbeidsomstandigheden. Daartoe riepen
ze dhr. Jonkers op om onmiddellijk met hen in gesprek te gaan.
Na het aanbieden van de petitie werd een delegatie
uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan, want
zoals hij zei: “Samen staan we voor dezelfde zaak.”
Op 1 augustus wil het personeel meer duidelijkheid.

De reistijd wordt onvoldoende meegeteld bij
het inplannen van de cliënten. Zo vertelde een
medewerkster dat ze voor de verzorging van
drie mensen drie uren uitbetaald kreeg. Door
de grote afstand tussen de cliënten was ze alleen voor het reizen al een uur kwijt.
Dit gaat ten koste van de werkelijk te leveren

Ondanks dat er uit Den Haag meer geld is toegezegd merken de mensen in het veld daar niets van.
Integendeel, er bestaat bij veel medewerkers onzekerheid over hun baan. Ook voelen ze zich geïntimideerd als ze er iets van zeggen. “Je kunt ook omkijken naar een andere baan?!”

Een delegatie van de PvdA fractie was bij deze actie
aanwezig als steunbetuiging voor de medewerkers
van de Kwadrantgroep, waartoe ook de Friese
Thuiszorg behoort.
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NIESKE KETELAAR VERLAAT POLITIEK
Op 13 juli heeft Nieske Ketelaar afscheid genomen van de actieve politiek.
Tijdens haar afscheid hield Trees Flapper, als
raadsoudste, een speech namens de raad.
Daarbij werd ingegaan op de betekenis van
Nieske voor de lokale politiek en de resultaten
die zij heeft geboekt.
Hieronder delen uit die speech.
“Beste Nieske, geachte aanwezigen,
Elf jaar wethouder, acht jaar raadslid, negentien jaar heb je je voor het openbaar bestuur
van de gemeente Smallingerland, voor de inwoners van Smallingerland ingezet. Niet niks en
het is prijzenswaardig wat voor werk en inzet je
verzet hebt.
Je hebt je voor de volle 100% en eigenlijk meer
dan dat ingezet voor onze inwoners.
Wat heb je niet allemaal in gang gezet en bereikt de afgelopen jaren.
Vol trots zijn we op de wijken Noord Oost en De
Bouwen, de twee wijken waar jij de vernieuwing in gang hebt gezet. Nieuwe sociale woningen verrijzen, bestaande bouw is opgeknapt, de
openbare ruimte mooi gemaakt met water en
groen.
Ook in de dorpen heb je je sporen nagelaten
met de dorpsvernieuwing. Kijk naar Boornbergum, kijk naar Opeinde. En nu ik toch Opeinde
noem, 4 juli heeft de Raad weer een belangrijk
besluit genomen om de Peinder Mieden mogelijk te maken. Een ontwikkeling die jij in gang
hebt gezet met wijbouweneenwijk.”
“Rond 2010 nam jij de portefeuille Cultuur over
van Fred Veenstra, en ging in 2011 de raad akkoord met deze vernieuwbouw en het samengaan van De Lawei met de Meldij. Dat laatste is
niet zonder slag of stoot gegaan. Maar we hebben nu een prachtig theater met een prachtige
programmering.
Je hebt bijna alle portefeuilles wel gehad, waardoor het rijtje met verdiensten breed uitwaaiert.
Van de kunstgrasvelden, de kleedkameraccomodaties, de korfbalhal en de opdracht het
zwembad te vernieuwen in het kader van de
portefeuille Sport, tot de portefeuille Verkeer en
vervoer en de portefeuille Financiën met wisse-

lend moeten bezuinigen en weer budget
beschikbaar hebben voor nieuw beleid,
maar ook Ruimtelijke Ordening hoort bij
dat rijtje. En niet te vergeten de portefeuille Economie met het Innovatiecluster
tot resultaat.
Jouw optreden als wethouder in de Raad
is alom geprezen. Duidelijk, met kennis
van zaken maar ook strak in de scheiding
van wat aan de Raad is en wat aan het
college.
Besturen vraagt veel van mensen, en dat
heeft het ook van jou gevraagd.
Na negentien jaar verlaat je de politieke
arena en het openbaar bestuur.
Namens de Raad wil ik je bedanken voor
je tomeloze inzet, je trouw aan de sociaaldemocratie en jouw aanpak van vele
dossiers. Een cadeau is er in de vorm van
een bijdrage aan De Jonge Trijnjte.
Ik sluit af met een gedicht van Tsjebbe
Hettinga uit de bundel It Faderpaard.
It toudunsjende liet fan de simmer
Yn it minne sicht
Oer de fjilden
Foar my ut
Wurd ik stadich
It laitsjende sjongen
Fan de fergetten wyn
Gewaar
Dy't it ljocht
Fan de nije simmer
Hifket
Nieske, namens de Raad nogmaals dank
voor wat je voor Smallingerland en de inwoners van Smallingerland hebt willen
betekenen en wij wensen je alle goeds
voor de toekomst!”
N.a.v. de afscheidswoorden van Tjeerd van Bekkum roep
ik het stukje Ketelaar, Ketelaar en Ketelaar in herinnering, NB maart 2017.
Niks staat een beeld van Jan Ketelaar voor de Lawei meer
in de weg … (J.M.)
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VANAF DE TRIBUNE (1)
Spoeddebat over de Lawei op 18 juli.
De wil om te komen tot een mooie theaterzaal
heeft mogelijk geleid tot een kokervisie bij verschillende partijen in de raad.
Dit was mijn gevoel na afloop van het spoedberaad over de uitspraak van de Raad van Arbitrage inzake het wegsturen van aannemer Norel
tijdens de verbouw van de Lawei.
Dat er tijdens de bouw dingen mis zijn gegaan,
is in de media al uitvoerig uit de doeken gedaan.
Maar op basis van welke informatie het college
heeft besloten om achter de Lawei te gaan staan
werd tijdens het debat niet duidelijk.
Een aantal raadsleden gaf aan dat ze de stukken
wel hadden bestudeerd, maar op zich te weinig
bouwkundige kennis hadden om deze goed te
kunnen beoordelen. Ook zij waren daarom afgegaan op de informatie die er vanuit het gemeentehuis werd aangeleverd.

VANAF DE TRIBUNE (2)
Voorafgaand aan het spoeddebat over de
Lawei werd ook nog een interessant agendapunt besproken: Aanpassing van het bestemmingsplan De Krite 23-25 te Boornbergum om een uitbreiding van het daar gevestigde agrarisch bedrijf aldaar mogelijk te
maken.
Op het eerste gezicht een onschuldig agendapunt, maar al snel bleek dat die uitbreiding bedoeld is om daar een grote stal voor
melkvee te realiseren. In de volksmond een
megastal genoemd.
Een aantal partijen gaven aan deze ontwikkeling niet wenselijk te achten en daarom
tegen te stemmen. Anderen stelden dat de
aanvraag voldeed aan de huidige gemeentelijke criteria en dat ze daarom we met de
wijziging instemmen. Ziehier de spagaat
waar de raad voor stond.
Afgelopen tijd werd de discussie over megastallen opnieuw gevoed door artsen, die
aangaven dat dit soort stallen gevaarlijker
voor de volksgezondheid zijn dan vaak verondersteld. Er komen meer schadelijke stoffen vrij die een bedreiging vormen voor

- Jaap Munniksma
Ere wie ere toekomt, de oppositiepartijen met de
ELP voorop, hadden zich anders laten informeren
en naar nu bleek, daardoor een beter beeld van
hetgeen zich had afgespeeld op de bouwplaats
van de Lawei.
De gemeente had de verbouw van de Lawei uitbesteed aan de Lawei zelf. De gemeente was slechts
subsidiegever. Hiermee werd een fors bedrag bespaard, omdat er minder BTW betaald hoefde te
worden. Met deze constructie verloor de gemeente ook de directe zeggenschap over het project en
kon zij slechts op afstand meedoen. In hoeverre
de gemeenteraad daarmee een constructie had
aanvaard die een risico met zich meebracht,
kwam tijdens het debat niet naar voren. Want was
goedkoop in dit geval niet duurkoop gebleken?
Het is dan ook goed dat de ingediende moties van
de oppositie om te onderzoeken hoe het hele
bouwproces is verlopen en welke lering hieruit kan
worden getrokken en om geen geld beschikbaar te
stellen voor verdere juridische stappen die de Lawei zou kunnen nemen, unaniem door de raad
werden aanvaard.

- Jaap Munniksma
mensen die in de buurt van dit soort stallen
wonen.
Tegelijkertijd wil een gemeente een betrouwbare partij zijn voor zijn burgers en als een
aanvraag voldoet aan de dan geldende criteria …?
Ook onze eigen fractie kon hier niet tot een
eensgezind standpunt komen. Er werd dan
ook verdeeld gestemd, iets wat niet vaak
voorkomt.
Uiteindelijk stemde een meerderheid in de
raad in met de uitbreiding van het bestemmingsplan.
Politiek gaat mijns inziens vooral over de wijze waarop je de samenleving wilt inrichten.
Als er dan ontwikkelingen zijn die niet onomstreden zijn, is het goed om hierover tijdig na
te denken. Is dit iets wat wij wenselijk achten? Hopelijk neemt de raad dan ook op korte
termijn een standpunt in over de aanwezigheid van megastallen in de gemeente, opdat
de discussie dan niet hoeft te gaan over het
toepassen van regels, maar wel over de inrichting van onze gemeente. Iets dat ook
door onze eigen fractie werd ingebracht.
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OPROEP VOOR KANDIDAAT-GEMEENTERAADSLEDEN
De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog maar net achter de rug, hierdoor zou je bijna vergeten dat er volgend voorjaar ook Gemeenteraadsverkiezingen zijn. De voorbereidingen
hiervoor zijn inmiddels gestart. De PvdA afdeling Smallingerland is bezig met het schrijven
van het verkiezingsprogramma en het selecteren van kandidaat gemeenteraadsleden.
Het is van groot belang dat een politieke partij vitaal is en blijft. Hiervoor
is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe mensen instromen die nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in de samenleving en die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van Drachten en de dorpen.
We zoeken voor de nieuwe gemeenteraad leden die vanuit de sociaaldemocratische waarden bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving
in onze gemeente.
De PvdA is op zoek naar een afspiegeling van de bevolking. Een goede mix van jong en
oud, man en vrouw, met verschillende opleidingsniveaus. Als gemeenteraadslid ben je benaderbaar voor alle inwoners, kun je goed luisteren en neem je mensen serieus. Heb je
concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en vind je het een uitdaging om deze te
realiseren. Het is daarbij belangrijk dat je politieke kwesties in gewone taal kunt overbrengen en dat je het leuk vindt om in debat te gaan. Verder stel je de kaders vast voor de uitvoering van het beleid en controleer je actief en kritisch het college van B&W.
Aanmelden voor 18 september 2017
Als je interesse hebt om gemeenteraadslid te worden voor de PvdA in Smallingerland, meld
je dan aan bij het secretariaat van de Afdeling PvdA-Smallingerland via het emailadres: froukjemoedt48@hotmail.com.
Je aanmelding, met een korte motivatie waarom je interesse hebt, dient uiterlijk op 18 september 2017 binnen te zijn. Na ontvangst van je aanmelding krijg je informatie over de
verdere procedure, cruciale data etc.
Van nieuwe kandidaat-raadsleden vragen we een verklaring omtrent het gedrag.
De profielschetsen voor de fractie en raadsleden zijn te vinden op onze website
www.pvdasmallingerland.nl.
(Deze profielschetsen zijn op 27 maart 2017 vastgesteld door de ledenvergadering van
PvdA afdeling Smallingerland).
Traditiegetrouw schenken we in de zomereditie
van it Raoske aandacht aan de jubilarssien
binnen onze afdeling.
Dit jaar was Anne van der Meer de enige jubilaris.
Hij is al 50 jaar lid.
Op de foto ontvangt Anne de speld en de bijbehorende bos rozen van Froukje Moedt.

