Ledenvergadering stemt in met bereikte coalitieakkoord.
Na een uitgebreide toelichting van Roel Haverkort heeft de afdelingsvergadering van de PvdA
afdeling Smallingerland ingestemd met het bereikte coalitieakkoord, “Het Hoofdlijnenakkoord”, dat
de fracties van de ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en FNP hebben gesloten.
Hiermee is ook wat de PvdA betreft de weg vrij voor de installatie van het nieuwe college van B&W
op dinsdag 12 juni.
Het belangrijkste thema van deze vergadering was dan ook de totstandkoming en uitkomst van de
coalitieonderhandelingen.
Volgens de onderhandelaars Anton Pieters en beoogd wethouder Roel Haverkort zijn er veel
standpunten van de PvdA herkenbaar in terug te vinden:
-Het Sociaal Domein zoals dat de afgelopen periode vorm heeft gekregen blijft gehandhaafd. Met
daarin o.a. aandacht voor aanpak laaggeletterdheid, vereenzaming van mensen,
schuldenproblematiek en mogelijke experimenten met het basisinkomen;
-Cultuur. “Smallingerland ontwikkelen tot het kunst- en cultuurcentrum van Noord-Nederland.”
-Duurzaamheid en milieu. Smallingerland wil op dit gebied een voorloper zijn.
-Woningbouw. Stimuleren van vernieuwende en flexibele bouwconcepten, zoals Tiny houses;
-Caparis. De gemeente zet in op behoud van kennis, kunde en infrastructuur van Caparis.
Natuurlijk zijn er ook punten vanuit de andere partijen terug te vinden in het akkoord:
-De aandacht voor de detailhandel;
-De inzet om burgers en bedrijven meer te betrekken bij het maken van plannen;
-Vorm geven aan het dualisme in de raad. Niet alles vastleggen in “een dichtgetimmerd akkoord.”
Na een aantal kritische vragen vanuit de vergadering, stemde de vergadering unaniem in met het
bereikte resultaat en wenste de nieuwe fractie en wethouder veel succes toe.
Verder kon de vergadering instemmen met de voorgestelde taakverdeling binnen het bestuur,
waarbij de post secretaris/ penningmeester tijdelijk door Jaap Munniksma ingevuld zal worden en
Jannige Dijkstra na de zomervakantie het penningmeesterschap op zich zal nemen.
De aanwezigen werden ook geattendeerd op de bijeenkomst van 18 juni in het gemeentehuis om de
boodschap “geen gaswinning in onze gemeente” te ondersteunen. Aanvang 19.30 uur.
Voor deze ALV hadden zich een aantal leden afgemeld: André Vos, Trees Flapper, Henk Hofstra,
Trudy van der Veen, Gerrit en Jitske Bargerbos.
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