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VANAF DE TRIBUNE
Gemeenteraad lijkt wel een
duiventil.
De ambtenaar die belast is met
het maken van naambordjes
voor de raadsleden lijkt de laatste tijd wel overuren te moeten
maken, zoveel wisselingen zijn
er in de raad geweest.
Twee wethouders en één burgemeester zijn vertrokken, drie
raadsleden zijn van plek verwisseld, omdat ze wethouder zijn
geworden. Drie nieuwe raadleden hebben zitting genomen;
twee leden van de SP fractie
hebben zich afgesplitst en gaan
allebei zelfstandig verder en er is
een andere voorzitter. Het is een
komen en gaan en daarmee
heeft de raad wel iets weg van
een duiventil.
Maar is het politieke debat hiermee ook gediend?
De afgelopen reguliere vergaderingen waren vanaf de tribune
wel een lange zit.
Over het beleidsplan Schuldhulp-

- Jaap Munniksma
verlening werd langdurig gediscussieerd, terwijl de fracties
in feite lof hadden voor hetgeen er in dit plan staat. Ik
vroeg mij af of dit niet wat
sneller had gekund.
De gemeente wil mensen die
een beroep doen op de schuldhulpverlening op een daadkrachtige wijze ondersteunen.
Het is gebleken, dat mensen
die met deze problematiek te
maken hebben, dikwijls ook
andere problemen hebben. Het
wegwerken van de financiële
problemen is daarbij een belangrijke stap.
De discussie richtte zich vooral
op de wijze van ondersteuning. Moet de gemeente dit
doen, of wordt dit aan “de
markt” overgelaten? Een
markt waarop zich naast bonafide bewindvoerders, steeds
vaker “cowboys” (uitspraak
van GroenLinks) begeven.
Uiteindelijk is toegezegd dat
dit nog nader onderzocht gaat
worden.

Daarnaast wil de gemeente inzetten op preventie door tijdig in te
springen op signalen van buitenaf.
Na een lange discussie stemde de
raad unaniem in met het beleidsplan.
Tijdens het vragenuur op 19 september j.l. stelde de PvdA fractie
een aantal vragen, waarvan mijn
sociaal democratisch hart blijer
werd. De fractie maakte zich over
een aantal punten bezorgd, punten die ik nou typisch des PvdA’s
vind: milieu, laaggeletterden, ouderen en zorg. Verder in deze
Nieuwsbrief wordt hierop verder
ingegaan.
Na drie vergaderingen onder
voorzitterschap van de waarnemend burgemeester van Mourik
is wel duidelijk dat er een nieuwe
wind waait in de vergaderzaal.
Nu maar hopen dat deze “de duiven” de goede kant op stuwt.

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN:
13 november - Najaarsvergadering - Werkplan bestuur, begroting en de komende gemeenteraadsverkiezingen
Tijdens deze bijeenkomst nemen we ook als afdeling afscheid van (wethouder) Nieske Ketelaar.
11 december - Afdelingsvergadering in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen
Februari - maart - Campagne gemeenteraadsverkiezingen
21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
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PVDA BEZORGD OVER AFVALLOZING ORION
Tijdens het vragenuur van de
gemeenteraad op 19 september
j.l. heeft de PvdA vragen gesteld over de afvalverwerking
van PCB’s bij het afvalvalverwerkingsbedrijf Orion.
Op zich is het een goede zaak
dat PCB materiaal op een goede
manier wordt verwerkt, temeer
daar PCB zeer giftige stoffen
bevatten.
Nu is gebleken dat deze PCB’s
ook in het afvalwater terecht
zijn gekomen, dat weer uit-

mondt op het buitenwater.
Dit verontrust de PvdA zeer.
Vandaar dat zij hierover vragen
aan wethouder van der Leck
heeft gesteld. In hoeverre heeft
dit een gevaarlijke situatie voor
de inwoners opgeleverd?

De gemeente is er druk mee
doende om deze lozingen te
voorkomen. Hierover zijn ze in
gesprek met provincie, die als
bevoegd gezag in dezen, moet
toezien op handhaving en naleving van de milieueisen.

Volgens van der Leck is er geen
direct gevaar voor de volksgezondheid. Wel is onduidelijk wat
de gevolgen zouden zijn van
het opeten van gevangen vis
die daar in de omgeving gevangen zou zijn.

Of met deze beantwoording de
zorg is weggenomen? Dat is
nog maar de vraag.

GEMEENTE TE VOORTVAREND MET DIGITALISERING
In de Breeduit had gestaan dat
de afvalkalender volgend jaar
niet meer huis aan huis verspreid gaat worden, maar dat
de data voor het ophalen voortaan via een app te vinden zijn.
Op zich een loffelijk streven om
de papieren afvalberg in te
dammen. Maar in hoeverre is
hierbij met ouderen en laaggeletterden rekening gehouden?
Beide groepen zijn in Smallingerland ruim vertegenwoordigd

en van hen is bekend dat ze
vaak de digitale vaardigheden
missen.
In hoeverre worden deze groepen door deze maatregel gedupeerd vroeg de PvdA zich af?
Daarbij telt dat het gedifferentieerd ophalen van het huisvuil
ook niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De data waarop de
vuilniswagen langs komt is niet
meer zo vanzelfsprekend als
voorheen. Dit kan ertoe leiden

dat vooral de groene containers
niet tijdig geleegd worden en
daardoor gaan stinken.
De wethouder onderkende de
problemen en zegde toe dat de
afvalkalender ook volgend jaar
huis aan huis verspreid gaat
worden.

WACHTTIJDEN BIJ DE GEBIEDSTEAM ONWENSELIJK
Goede en bereikbare zorg vindt
de PvdA belangrijk. Het signaal
dat er bij de gebiedsteams voor
de zomervakantie wachtlijsten
waren ontstaan, riep dan ook
vragen op bij de fractie. In het
vragenuur stelde Dinie Mulder
dit aan de orde.
Wethouder van der Horst gaf
aan dat er voor de zomervakan-

tie inderdaad sprake was van
een wachtlijst. Om deze weg te
werken zijn de gebiedsteams
uitgebreid met een flexibele
schil van drie fte’s. Deze kan
ingezet worden op het moment
dat er bij één van de teams
veel aanmeldingen zijn, waardoor aanvragers te lang op de
behandeling van hun hulpvraag
moeten wachten.

Volgens de wethouder zijn urgente hulpvragen wel behandeld, maar hebben minder urgente aanvragen wat langer dan
wenselijk moeten wachten.
Door de uitbreiding van de gebiedsteams hoopt de gemeente
toekomstige zorgvragen tijdig te
kunnen voldoen.

