Jaarverslag fractie 03-18 / 03-19
Het was een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. We hebben niet stilgezeten
zoals ook uit onderstaande datalijst blijkt. Toch hebben we naar ons idee nog
teveel tijd besteed aan ‘interneʼ dingen.
Na de verkiezingen hadden we vier van de zes zetels uit de vorige periode over.
Dit was natuurlijk een domper ook al had de schade groter kunnen zijn. We
hebben veel energie in de campagne gestoken en, hoewel dat eigenlijk niet
meetbaar is, we hopen dat dit een positieve invloed heeft gehad.
Roel Haverkort, Dinie Mulder, Angela Visser en Anton Pieters zijn op 29 maart
geïnstalleerd als raadsleden.
De PvdA werd door de grootste partij uitgenodigd om aan te schuiven bij de
coalitie-onderhandelingen. Dat hebben we gedaan. We zijn de
onderhandelingen ingegaan met in het achterhoofd dat een plaats in de
oppositie ook een optie was. Roel en Anton zaten in het onderhandelingsteam.
Het sociale beleid van de afgelopen perioden kon worden geconsolideerd.
Daarmee was onze grootste zorg (van dat moment) weggenomen.
Op 5 juni is het coalitieakkoord gepresenteerd en een week later is het college
geïnstalleerd. Roel werd wethouder voor de PvdA en Henk Hofstra werd
beëdigd als nieuw raadslid.
Het was geen gemakkelijke start van de nieuwe periode. Langslepende
kwesties uit de vorige periode stonden al vrij snel op de agenda. Met name de
Lawei, de woonwagenbewoners en de Overheids BV zorgden voor nogal wat
consternatie. De switch van oppositie naar coalitie en andersom was/is erg
wennen voor partijen. Dat er nu vier oud-wethouders in de raad zitten levert
dan ook nog wel eens een gefronsde wenkbrauw op. Bemoedigend was het dan
ook dat tijdens 1 vergadering waarin de woonwagenplekken en een motie voor
steun aan de voedselbank op de agenda stonden, de voltallige raad de hoofden
bij elkaar staken en met oplossingen kwamen.
Het proces rond de Overheids BV liep beduidend minder soepel. De stress van
de verschillende partijen in deze was hoog en dat heeft voor nogal wat
consternatie gezorgd. Uiteindelijk is de overheids bv er gekomen en kunnen
inwoners uit onze gemeente voor hulp aankloppen bij een instelling die los staat
van de gemeente die, naast de zorgtaak, ook een handhavende taak heeft.
Op 4 november nam Roel afscheid als wethouder en moesten we op zoek naar
een nieuwe wethouder. Normaal gesproken is de policy vanuit Amsterdam om
te kijken in de pool waarin kandidaten voor het wethouderschap staan

ingeschreven. Wij hebben gekozen voor een open procedure. Hiermee hebben
we de krant gehaald en is er wel wat publiciteit gegenereerd. Daarnaast hebben
we Amsterdam gevraagd om leden uit de Noordelijke drie provincies via e-mail
attent te maken op de vacature. Dit heeft veel telefoongesprekken opgeleverd
en uiteindelijk 40 sollicitanten. Uit de 40 brieven heeft de commissie (Cees
Kuipers, Jan Johannes Veldkamp en Anton Pieters) vijf personen gekozen om
een gesprek mee te voeren. Uit deze vijf kandidaten kwam Cor Trompetter als
favoriet naar voren.
Ondertussen gaf Henk Hofstra op 13 december aan dat hij de hoeveelheid
werk, dat bij een raadslidmaatschap hoort, had onderschat. Hij gaf aan zijn
functie neer te willen leggen. Op 22 januari 2019 is Jan Johannes geïnstalleerd
als vervanger van Henk.
Op 5 februari is Cor Trompetter geïnstalleerd als wethouder en hiermee is,
hopen wij, een hectische periode afgesloten.
Met vriendelijke groet,
De fractie PvdA Smallingerland

Data jaarverslag fractie PvdA Smallingerland maart 2018 t/m maart 2019
Fractieaangelegenheden:
21 maart 2018: verkiezingen gemeenteraad
23 maart 2018: definitieve uitslag
29 maart 2018: installatie nieuwe raad
23 april 2018: afscheid oude fractie
25 mei 2018: ‘heidagʼ fractie op de boot van Anton + sessie met bestuur bij
Cees
5 juni 2018: coalitieakkoord
12 juni 2019: installatie college
18 oktober 2018: ‘heidagʼ fractie en bestuur in Oudega
27 november 2018: spoeddebat OverheidsB.V. -> crisis wethouder
22 januari 2019: installatie Jan Johannes Veldkamp (ter vervanging van Henk
Hofstra)
5 februari 2019: installatie Cor Trompetter
Werkbezoeken
15 juni 2018: werkbezoek met PvdA Statenfractie aan Renewi/Van Gansewinkel
21 september 2018: werkbezoek met PvdA Statenfractie aan coffeeshop Gili
Senang en Kijlstra Beton
20 november 2018: ‘Innovatiesafariʼ(Innovatiecluster)
15 januari 2019: Sunflare

7 februari 2019: werkbezoek fractie en ombudsteam aan Sociaal Pension Zienn
Moties
24 april 2018: Ontmoediging ballonoplatingen (unaniem aangenomen)
8 mei 2018: Aanpak laaggeletterdheid (unaniem aangenomen)
4 september 2018: (samen met SB en D66) Regenbooggemeente (verworpen)
1 oktober 2018: Meldkamer Noord-Nederland
16 oktober 2018: Behoud cultureel erfgoed Geelgorsstraat/Dwarsvaart
(aangepast unaniem aangenomen)
6 november 2018: Ombudsfunctie (aangenomen)
6 november 2018: Digitale afvalkalender (unaniem aangenomen
Mondelinge vragen voor het vragenuur aan het College
Vertraging werkzaamheden Noordelijk Belastingkantoor (06-05-ʼ18)
Druk op bewoners Geelgorsstraat door woningcorporatie (13-11-ʼ18)
Afvalkalender – uitvoering motie PvdA (8 januari ʼ19)
Bouw Nij-Iesicht Oudega (5 februari ʼ19)
Spookburgers (5 februari ʼ19)
Vertegenwoordiging fractie in werkgroepen, commissies e.d.:
● Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
● Sollicitatiecommissie wethouder
● Ombudsteam PvdA
● Onderzoekscommissie Lawei
● Werkgroep parkeerevaluatie
● Proceswerkgroep omgevingsvisie
● Rekenkamercommissie
● Werkgroep Basisinkomen Smallingerland
● Werkgroep laaggeletterdheid
● ‘Dames van de Raadʼ
(De fractie is vrijwel altijd aanwezig op) informatiebijeenkomsten en
werkbezoeken voor de raad:
1 mei 2018: 1 mei-viering St. Jacobiparochie
26 mei 2018: open dag Regon
16 juni 2018: partijcongres Amsterdam
15 oktober 2018: LTO-Noord
5 november 2018: informatie voor bewoners Geelgorsstraat en Dwarsvaart
9 november 2018: kennismaking kandidaat-lijsttrekkers 1g Kamer in Heerenveen
26 november 2018: Kick-off Omgevingsvisie
4 december 2018: gaswinning / energietransitie
12 januari 2019: nieuwjaarsreceptie Heerenveen
8 februari 2019: werkbezoek Nelleke Vedelaar Heerenveen en Drachten
Overige:
23 mei 2018: bezoek aan wijkraad Fennepark

26 juni 2018: deelname project ‘Friese Poort Mienskipʼ
29 juni 2018: opening project ‘Bestemming Drachten ʼ18 Sluisfabriekʼ
15 november 2018: bezoek aan Dorpsbelang Nijega
13 december 2018: informatieavond Accolade voor bewoners Geelgorsstraat en
Dwarsvaart
Enz.

