Jaarverslag 2018 PvdA Smallingerland.
Op de ALV van 28 maart 2018 werd het bestuur in zijn huidige samenstelling gekozen:
Bert van der Meulen – voorzitter
Jaap Munniksma – secretaris
Jannigje Dijkstra – penningmeester
Cees Kuipers – lid
Het bestuur kwam om de vier weken bij elkaar, behalve in de zomermaanden.
Het eerste halfjaar stond in het teken van de voorbereidingen en nasleep van de
gemeenteraadsverkiezingen. Bij de verkiezingen verloor de Partij van de Arbeid twee zetels. Toch
keerde de PvdA terug in het college van B&W. Op 11 juni werd het coalitieakkoord door de
ledenvergadering bekrachtigd.
Tijdens de onderhandelingen had het bestuur in de persoon van Cees Kuipers een adviserende rol.
De feitelijke besprekingen werden gedaan door de fractieleden Roel Haverkort en Anton Pieters.
In de zomervakantie is contact gezocht met de afdeling Opsterland voor het opzetten van
gezamenlijke thema-bijeenkomsten. Het is de bedoeling om in het voorjaar 2019, in de aanloop naar
de Provinciale Staten verkiezingen, een politiek café te organiseren met als thema de energietransitie. Jannigje en Cees hebben een aantal besprekingen hierover gehad.
In het najaar worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de Provinciale Staten en Wetterskip
verkiezingen. Mede om die reden wordt de najaarsvergadering van 12 november een regionaal
onderwerp gekozen: De Vaarweg naar Drachten, met als sprekers Roel de Jong (lid PS) en Henk de
Vries (Fryske Gea).
In november werden we geconfronteerd met een wethouderscrisis: om persoonlijke redenen stopte
onze PvdA wethouder Roel Haverkort per direct met zijn werkzaamheden. Na overleg met het
partijbureau hebben fractie en bestuur besloten om hier een open vacature van te maken. Nadat de
vacature was gepubliceerd heeft een sollicitatiecommissie bestaande uit twee fractieleden en een
bestuurslid, op basis van gesprekken met een aantal sollicitanten, een advies gegeven aan de fractie.
Dit werd in februari 2019 afgerond met de voordracht aan de raad van Cor Trompetter als nieuwe
wethouder namens de PvdA
De fractievergaderingen worden in ieder geval door één bestuurslid bijgewoond. Een aantal keren
hebben bestuur en fractie gezamenlijk vergaderd.
Met het ombudsteam is 14 september overleg geweest over de voortgang binnen dit team.
De communicatie werd verzorgd door de communicatiecommissie middels Nieuwsbrief, Roaske en
website.
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