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20 MAART 2019 …        - Anton Pieters 

  NIEUWSBRIEF - maart 2019 

 

Na de verkiezingen van 20 
maart j.l. kunnen we de balans 
opmaken. Een dubbel gevoel. 
Een zetel verlies in onze provin-
cie vergeleken met 4 jaar gele-
den. Daar word je niet direct 
vrolijk van. Toch ook opluchting. 
Het lijkt er immers op dat de 
PvdA weer wat kleur op de wan-
gen krijgt.  

In Smallingerland zijn we net 
niet de grootste partij. Winst 
in vergelijking met de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
2018. Daar zijn we blij mee. 
Tegelijkertijd maken we ons 
ook zorgen. Deze verkiezings-
uitslag maakt de verharding en 
individualisering van onze sa-
menleving maar al te duidelijk.  

We zullen hard aan de slag moe-
ten om hier tegen te strijden.  
Zeker zijn van een samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. 
Daar zullen we hard voor moeten 
knokken. 
 
Bedankt voor uw stem… 

 VERSLAG ALV D.D. 11 MAART        - Jaap Munniksma 
Deze vergadering stond in het 
teken van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en Water-
schappen. Als speciale gast was 
Edou Hamstra aanwezig; zij 
stond nummer 3 op de PvdA- 
lijst voor de Provinciale staten. 
 
Voorafgaand aan Edou, werden 
een aantal huishoudelijke pun-
ten afgehandeld. 
De jaarverslagen van het be-
stuur en ombudsteam werden 
goedgekeurd. Na een korte toe-
lichting werd de jaarrekening 
goedgekeurd en de penning-
meesters, op voorstel van de 
kascommissie, decharge ver-
leend.  
De bestuursleden Cees Kuipers 
(lid) en Jaap Munniksma 
(secretaris) waren aftredend en 
herkiesbaar, hetgeen bij accla-
matie gebeurde. Er is nog wel 
een vacature. 
Het jaarverslag van de fractie 
werd besproken en toegelicht. 
Daarbij is ook het vertrek van 

Roel Haverkort als wethouder 
besproken. 
Hierna maakte de vergadering 
kennis met onze nieuwe wet-
houder in het college van 
B&W, Cor Trompetter.  
 
Na de pauze was Edou aan het 
woord. Zij gaf aan waar de 
PvdA de komende jaren aan 
wil werken: 
-Openbaar vervoer ook voor 
de kleinere dorpen beschik-
baar houden.  
-De Zuiderzeelijn (Lelylijn) 
weer op de agenda krijgen. 
-De leefbaarheid in dorpen be-
vorderen. Bijvoorbeeld door 
het bouwen van demontabele 
woningen. 
-Van Fryslân een Regenboog-
provincie maken: een provin-
cie die staat voor openheid en 
tolerante. 
-Een belangrijk speerpunt de 
komende jaren: de energie-
transitie. Windmolens bevor-
deren die passen in het land-

schap. Geen grote zonneparken, 
maar bevorderen dat zonnepane-
len geplaatst worden op bedrij-
venparken.   
Als voorbeeld van een dorp dat 
op een creatieve manier de ener-
gietransitie oppakt werd Wijnje-
woude genoemd, een dorp dat 
zelfvoorzienend wil worden.  
De PvdA is tegen het inzetten van 
kernenergie. 
- Bij de ruimtelijke ordening stre-
ven naar een goed evenwicht tus-
sen landbouwgrond en natuurbe-
houd. 
-Het stimuleren van cultuur-
toerisme. 
-Het gebruik van de Friese taal 
niet opleggen, maar stimuleren 
dat het Fries spreken “leuk wordt 
gevonden.” 
 
Rond half 10 sloot de voorzitter 
deze vergadering. 
Voor deze bijeenkomst had zich 
aan drietal leden afgemeld: Gerrit 
Leistra, Harry Balgobind en Henk 
Hofstra. 

BELANGRIJKE DATA 

9 april - Gemeenteraadsvergadering 

23 april - Gemeenteraadsvergadering 
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CARINS BV         - Anton Pieters 

Op dinsdag 12 maart hebben we 
in de raadsvergadering tijdens 
het vragenuur een aantal kriti-
sche vragen gesteld over de 
start van Carins bv. 
 
Wat is Carins bv? 
Carins is een overheids-bv en als 
bv een eigenstandig bedrijf. De 
gemeente is aandeelhouder. Via 
dit aandeelhouderschap kunnen 
wij als politiek onze invloed uit-
oefenen op Carins. 
 
Wat doet Carins bv? 
Carins regelt voor een groot deel 
de zorg in onze gemeente en 
doet dit via de gebiedsteams. De 
gebiedsteams draaien al vanaf 
2015 en worden nu in een over-
heids-bv ondergebracht en op 
afstand gezet. 
 
Waarom is de PvdA voor het 
op afstand zetten van de 
zorg? 
Zijn we niet, maar in dit geval is 
het beter. Carins is niet een 
commerciële partij. De zorg 
wordt betaald door de back-
office en dat is de gemeente. De 
toegang tot de zorg wordt gere-
geld door Carins en hier zit dan 
ook het, misschien wel onont-
beerlijke, voordeel van het op 
afstand zetten en het inzetten 
op preventie. 
 
Waarom is preventie zo be-
langrijk? 
In iedere vergadering waar het 
sociaal domein wordt besproken 
geven we aan dat het voorko-
men van problemen belangrijker 
is dan het oplossen van proble-
men.  
Preventie is vooral belangrijk om 
er voor te zorgen dat inwoners 
eerder geholpen kunnen worden, 
waardoor problemen niet on-
overkomelijk worden. Wanneer 
inwoners zich gesteund voelen 
stijgt het welbevinden en dat 
heeft invloed op onze gehele sa-
menleving. 
 
Welke rol speelt Carins hier 
dan in? 
De gemeente is, naast dat ze de 
plicht heeft om zorg te verlenen, 
een handhavende instantie. De 
gemeente moet ervoor zorgen 

dat wetten worden nageleefd 
en kan, wanneer dit niet ge-
beurt, boetes uitdelen, sancties 
opleggen of zelfs korten op in-
komen. 
Het is niet verwonderlijk dat 
mensen met een laag inkomen 
proberen er iets bij te verdie-
nen om mee te kunnen doen in 
onze maatschappij, maar als je 
een uitkering hebt dan mag dit 
niet. Het is verboden en de ge-
meente moet hier op handha-
ven. Waarom zou je dan in vre-
desnaam naar de gemeente 
gaan als je wel wat hulp kunt 
gebruiken als je verwacht dat 
je een preek, een boete en mis-
schien wel een korting op je 
uitkering krijgt. 
 
Carins heeft geen meldings-
plicht. Carins is er om mensen 
bij te staan en er voor te zor-
gen dat problemen niet onover-
komelijk worden. Carins moet 
er voor zorgen dat mensen ver-
trouwen krijgen en weer naar 
de toekomst durven te kijken. 
De gemeente moet zich daar 
niet mee bemoeien, maar er 
wel voor zorgen dat de midde-
len er zijn om alles goed te la-
ten draaien. 
 
Carins moet dus los staan van 
de gemeente. Inwoners moeten 
Carins kunnen vertrouwen. 
Wanneer dat vertrouwen groter 
wordt krijgt Carins de rol die 
wij haar hebben toebedeeld. 
Sta inwoners bij, steun ze, help 
ze en zorg ervoor dat proble-
men niet groter worden. Dat is 
niet van vandaag op morgen 
klaar, maar wij willen graag dat 
de situatie zo is dat we inwo-
ners met een goed gevoel kun-
nen verwijzen naar Carins. 
Wanneer we zelf twijfelen gaan 
we dat niet doen. 
 
Waarom twijfelen jullie 
dan? 
Alles wat Carins tot nog toe uit-
draagt is verbonden met de ge-
meente en een voorwaarde 
voor het opstarten van Carins 
was dat de bv los zou staan 
van de gemeente. Vandaar dat 
we de volgende vragen hebben 
gesteld: 

Waarom circuleert er een boekje 
over Carins waar geen contact-
gegevens in staan? 
 
Waarom staat op de contactpa-
gina van Carins.nl het  
e-mailadres 
Carins@smallingerland.nl? 
Waarom is dat niet een Carins 
adres? 
 
De website www.carins.nl is 
aangevraagd door de gemeente 
en niet door Carins zelf. Carins 
is een rechtspersoon en die kan 
dat prima zelf. Waarom heeft 
Carins dit niet zelf gedaan? 
 
Waarom hebben medewerkers 
van Carins een e-mailadres bij 
Smallingerland.nl? 
 
Dit zijn de vragen die we in eer-
ste instantie schriftelijk aan de 
portefeuillehouder hebben ge-
steld. Hij begreep dat we er pro-
blemen mee hebben en heeft de 
vraag uitgezet in het gemeente-
huis. De antwoorden die er op 
kwamen waren voor de porte-
feuillehouder voldoende, maar 
wij vonden ze onzinnig en gin-
gen twijfelen of de wethouder 
wel voldoende zicht heeft op wat 
er gebeurt. Vandaar dat we de 
vragen ook nog in het vragenuur 
hebben gesteld, zodat de hele 
raad en ook onze inwoners de 
antwoorden konden horen. 
Uit de antwoorden bleek dat er 
hard wordt gewerkt aan het op-
lossen van deze problemen.  
Op mijn vraag of het nu duide-
lijk was dat het van groot belang 
is dat Carins los van de gemeen-
te opereert kreeg ik gelukkig 
een bevestigend antwoord. 
 
Ons doel is dat we mensen met 
een gerust hart kunnen verwij-
zen naar Carins en daar ook vol-
ledig achter kunnen staan.  
 
Wij hopen dat u begrijpt dat wij 
de ontwikkelingen kritisch vol-
gen en er bovenop zitten.  
We willen dat u er zeker van 
kunt zijn dat u goede zorg kunt 
krijgen. 

Dit jaar wordt 1 mei in Leeuwarden gevierd. Het definitieve programma is nog niet bekend. 
Hierover houden wij u middels de mail en onze website op de hoogte. 


