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JAN JOHANNES VELDKAMP GEÏNSTALLEERD ALS RAADSLID
Tijdens de raadsbijeenkomst
van 22 januari j.l. is Jan Johannes Veldkamp geïnstalleerd als
raadslid voor de PvdA. Hij volgt
hiermee Henk Hofstra op, die
zijn werkzaamheden als raadslid
niet meer kon combineren met
zijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar.
Jan Johannes was al geruime
tijd “fractievolger”: hij vertegenwoordigde de PvdA tijdens de

rondetafelbesprekingen in de
gemeenteraad. Hierdoor is hij
al goed ingevoerd in het werk
van een gemeenteraadslid.
Naast zijn werkzaamheden in
de raad is Jan Johannnes docent aan het Friesland College.
Foto: Jan Johannes(links)
wordt geïnstalleerd door burgemeester van Mourik (rechts)

COR TROMPETTER WORDT NIEUWE PVDA –WETHOUDER IN SMALLINGERLAND
De PvdA fractie draagt Cor
Trompetter voor als wethouder
in de gemeente Smallingerland.
Trompetter volgt hiermee Roel
Haverkort op, die om persoonlijke redenen het wethouderschap
in december heeft neergelegd.
Trompetter was eerder wethouder in de gemeente Weststellingwerf.
Hij is gekozen uit ruim veertig
sollicitanten voor deze functie.

BELANGRIJKE DATA
5 februari
14 februari
26 februari
14 maart
20 maart
26 maart

De Partij van de Arbeid Smallingerland heeft bewust gekozen voor een open procedure
voor de vacature.
De heer Trompetter wordt
voorgedragen voor benoeming
in de raadsvergadering van 5
februari a.s.
Na de installatie is het college
van B&W weer op volle sterkte.

- Gemeenteraad - installatie nieuwe wethouder
- Extra Gemeenteraadsvergadering over burgemeestersbenoeming
- Gemeenteraad
- Extra Gemeenteraadsvergadering i.v.m. benoeming burgemeester
- VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WETTERSKIP
- Gemeenteraad
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COLUMN: VANAF DE TRIBUNE
Openheid en transparantie

Bij het aantreden van de huidige
raad waren de ambities hoog:
openheid, transparantie, geen
achterkamertjespolitiek werd
ons beloofd. ”Hoe staat het daar
nu mee?” vroeg ik mij af naar
aanleiding van de laatste vergaderingen.
Tijdens een aantal belangrijke
debatten, zoals die over de
Overheids-BV en het laatste Lawei-debat was het opvallend dat
er diverse schorsingen werden
aangevraagd.

Nou is het op zich begrijpelijk
dat partijen tijdens een debat
even ruggespraak willen plegen
en de tijd willen hebben om met
elkaar te overleggen. Het debat
dient er immers ook toe om argumenten uit de wisselen over
het besproken onderwerp. En
dat er dan een nieuwe inzichten
kunnen ontstaan is een goede
zaak; een debat zou slechts een
farce zijn als alles al van tevoren
vast ligt.

- Jaap Munniksma
Maar zowel tijdens het debat
over de Overheids-BV als bij de
Lawei, werd er na een schorsing op argumenten gereageerd
die tijdens het debat niet aan
de orde waren geweest. Dit
maakt het politieke debat vanaf
de tribune er niet helderder op
en wekt de sfeer op van achterkamertjespolitiek: “Wat is er
tijdens de schorsing besproken,
waarvan ik als toehoorder geen
weet heb?” Dat kan toch niet
de bedoeling zijn van meer
openheid en transparantie in de
raad?

naar een deel van de financiële
gang van zaken tijdens de verbouw van de Lawei. De verwachting is dat dit in april afgerond kan zijn.
Ik ben benieuwd hoe transparant e.e.a. zal verlopen. Krijgen
we als burgers het gevraagde
inzicht, of hebben Fokke en
Sukke een vooruitziende blik
getuige het blad uit hun scheurkalender 2019:

Het debat hoort in de raad
plaats te vinden en als een partij na een schorsing zijn mening
bijstelt zou het goed zijn als
dan aangeven wordt welke
overwegingen hierbij een rol
hebben gespeeld. Dat komt de
helderheid ten goede en voorkomt het gevoel van
“achterkamertjespolitiek”.
Na het Lawei debat ging de voltallige raad schoorvoetend akkoord met een nader onderzoek

WAT VOOR PROVINCIE WORDT FRYSLÂN?
Jij mag het zeggen!

naar een voorstelling kan gaan.
Iedereen moet zijn talent kunHet zal u vast niet zijn ontgaan,
nen laten zien.
op 20 maart worden de verkieWij willen winnen voor jou en
zingen voor Provinciale Staten
voor alle Friezen die er elke dag
en it Wetterskip gehouden. Op
iets van willen maken. De gede site van de PvdA Fryslân kunt meente doet al veel, maar de
u het verkiezingsprogramma
provincie kan nog iets extra’s
downloaden. Hierbij geven Marij- doen.
ke Roskam en Henni van Asten
Want als we iets willen, dan
(de beide lijsttrekkers) u een
lúkt het. In 2018 haakten we in
indruk waar zij voor staan.
Fryslân de grootste deken van
de wereld. We maakten in 2018
Willen we grotere verschillen
hele mooie voorstellingen met
tussen arm en rijk? Willen we
elkaar. Dat lukte allemaal ook!
dat mensen zonder werk zitten?
Er gebeurde heel veel in 2018.
Dat jongeren weggaan en er dus De Reuzen waren er. Er stonte weinig mensen zijn om te zor- den heel veel mensen te juigen voor de ouderen? Dat de
chen. Er waren belangrijke prolucht vol is van CO2? Dat cultuur jecten over de natuur en het
alleen in het weekend bestaat?
milieu. Als we met elkaar werDat goede ideeën, zoals een
ken aan onze provincie, hebben
dorpsmolen, niet door kunnen
we samen een mooie toekomst.
gaan? Nee, dus!
Er valt nog meer te winnen.
Je hebt wat te kiezen! Je hebt
Voor onze kinderen en kleinkinwat te winnen!
deren. En dat is hard nodig.
Wij willen dat iedereen écht mee Te veel mensen hebben geen
kan doen. Dat iedereen werk
baan. Voorzieningen verdwijheeft, naar school kan, een stanen. Jongeren trekken naar de
geplek heeft, kan sporten en
Randstad. In 2030 is 1 op de 5

Friezen ouder dan 65 jaar.
De CO2 uitstoot is te groot. Boeren houden van hun bedrijf en
van hun beesten. Boeren hebben het financieel heel moeilijk.
Voor onze kinderen dreigt te
weinig schone lucht en te weinig
schoon water. Ook voor de toeristen kan het allemaal nog veel
beter.
We staan voor een moeilijke opgave. De landbouw moet duurzamer worden. We moeten naar
duurzame energie en CO2neutraal. De PvdA wil dat dit financieel mogelijk wordt voor
iedereen, ook voor mensen met
een kleine portemonnee of voor
boeren met te weinig geld.
We gaan niet voor snelle winst,
niet voor de korte termijn. We
gaan voor een provincie waar
iedereen, ook in de toekomst,
gezond en gelukkig oud kan
worden.
Daar gaan we voor. Ga je mee?

Marijke Roskam (P.S.) & Henni
van Asten (Wetterskip)

