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PVDA OP WERKBEZOEK BIJ HART IN FRIESLAND
Donderdag 19 september heeft
de PvdA een werkbezoek gebracht aan de kringloopwinkel
“Hart in Friesland”.
Met de op handen zijnde verhuizing van de winkel heeft de fractie zich laten informeren waar
deze organisatie zoal mee te
maken krijgt en welke rol de gemeente / politiek hierbij kan
spelen.
Hart in Friesland is een grote
kringloop-onderneming. Er werken 7 mensen in vaste dienst en
zo’n 60 vrijwilligers. Dit zijn
vaak mensen die op grotere afstand staan van de arbeidsmarkt staan. Door hun werkervaring hier stromen ze toch
soms door naar regulier werk.
Ook is het voor een aantal een
zinvolle dagbesteding. De winkel
draait zonder subsidie en met de
opbrengst worden diverse spor-

ten voor gehandicapten ondersteund.
De verhuizing naar het tegenovergelegen pand biedt het
bedrijf nieuwe mogelijkheden,
maar ze lopen ook tegen “de
regelgeving” aan. Hierover is
uitvoering van gedachten gewisseld.
Het werkbezoek was actueel,
omdat het de komende weken
ook ter sprake komt in de gemeenteraad. Voor de fractie
was het werkbezoek een waardevolle bron van informatie.

Nagekomen:
Op een ingelaste raadsvergadering d.d. 26 september, is de verhuizing van Hart in Friesland opnieuw besproken. In de raadsvergadering van 17 september had
VVD wethouder Ter Keurs in het
openbaar kritiek gegeven op de
ambtelijke stukken die aan het
raadsvoorstel hiervoor ten grondslag lagen. Dit terwijl hij hier zelf
politiek verantwoordelijk voor
was. Dit werd hem niet in dank
afgenomen door het ambtelijk
apparaat. Hij heeft hiervoor publiekelijk zijn excuses aangeboden en daarbij besloten om af te
treden.
Uiteindelijk is de raad akkoord
gegaan met het voorstel dat aan
de verhuizing ten grondslag lag.
Hart van Friesland opent op vrijdag 4 oktober zijn deuren in hun
nieuwe onderkomen.

UITNODIGING LEDENVERGADERING 7 OKTOBER
Het bestuur van de PvdA afdeling Smallingerland nodigt u uit
voor de ledenvergadering op 7
oktober a.s..

den van gedachte wisselen
over de te volgen koers naar
de toekomst.

In de media is al uitvoerig stil
Onderwerp: De actuele politieke gestaan bij het feit dat de gesituatie in Smallingerland.
meente Smallingerland de komende jaren fors moet bezuiToelichting: Op 27 mei j.l. is
nigen. Er zullen keuzes gemet de leden besproken welke
maakt moeten worden in welwensen en verwachtingen er
ke richting de gemeente Smalonder hen leven. Als vervolg
lingerland zich wil blijven onthierop wil de fractie met de lewikkelen.
Fractie en bestuur willen hier-

over graag met de leden van gedachten wisselen.
De avond wordt gehouden in Brede School de Drait.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open
vanaf 19.00 uur)
Mocht u problemen hebben met
het vervoer om naar deze bijeenkomst te komen, dan kunt u contact opnemen met Cees Kuipers:
0512372384.

LET OP. De Nieuwsbrief wordt ook digitaal verspreid. Ontvangt u deze niet? Kijk dan ook eens bij de
Spam. Het komt voor dat de Nieuwsbrief hierin terecht komt.
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COLUMN: VANAF DE TRIBUNE
“Even voor de duidelijkheid. Onze jeugd moet zeker zijn van
goede zorg. Goede zorg is een
must en niet alle zorgaanbieders
maken zich schuldig aan zakkenvullen. Maar er is in onze provincie wel 35 miljoen verdampt en
dat is pijnlijk geld omdat dat
weer aangevuld moet worden.
Dat dit uit de voorzieningen die
we hebben getroffen om de
kwetsbaren in onze samenleving
te helpen moet komen is voor
ons onverteerbaar.”
Dit waren de afsluitende woorden vaan het artikel dat Anton
Pieters in juni schreef over de
steeds maar oplopende kosten
van de jeugdzorg.
Inmiddels zijn we een paar
maanden verder en blijft de
jeugdzorg de gemoederen sterkt

- Jaap Munniksma
bezig houden.
In de Leeuwarder Courant
stond een uitgebreid artikel
over Aventura, een zorgaanbieder in Smallingeland.
Op 17 september is uitgebreid
over dit onderwerp in de Raad
gesproken.
Alle partijen maakten zich grote
zorgen over de kostenontwikkeling. Er werden een drietal
moties ingediend die tot doel
hadden om o.a. te onderzoeken
hoe dit mogelijk is; wat de rol
is van het Sociaal Domein
Friesland, het orgaan dat namens de Friese gemeentes de
contracten aangaat met de
zorgaanbieders en welke stappen gemeentes kunnen nemen
om één en ander te verbeteren.
Goede jeugdzorg is belangrijk.
Dat vinden alle partijen. Maar

het is toch te gek dat zorgaanbieders over de ruggen van de
jeugd zichzelf verrijken. Hier
moet een einde aan komen.
Overigens zien we hier mijns
inziens ook de keerzijde van het
vrije-markt denken waar nog
steeds verschillende partijen
zich sterk voor maken.
Het zou de PvdA sieren om hier
krachtig afstand van de nemen
en de moraliteit weer een plek
in het politieke debat te geven.
Lokaal zie je al dat partijen
steeds meer tot dit inzicht komen, omdat zij in de praktijk
zien wat dit voor gevolgen heeft.
Landelijk mag dit geluid wat mij
betreft nog veel duidelijker klinken. Opdat beschikbaar gestelde
middelen ook werkelijk op de
goede plek terecht komen.

TIJDELIJKE ERFPACHT ALS MIDDEL VOOR VERDUURZAMING WONINGEN
In de raadsvergadering van 3
september 2019 heeft de fractie
van de PvdA Smallingerland aan
het college van B&W gevraagd
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het tijdelijk in
erfpacht nemen van grond om
het verduurzamen van woningen
te stimuleren.

te bevorderen.
Momenteel kunnen gemeentes
tegen een zeer lage rente van
0,5% geld lenen.

Door de grond van hun woningen tijdelijk in erfpacht aan de
gemeente te geven, kan het
voor huizenbezitters mogelijk
worden om hun woning te verDe PvdA is een groot voorstanduurzamen. De eigenaar huurt
der van het verduurzamen van
de grond van de gemeente en
woningen. Op dit moment is dat wordt weer eigenaar op het
vooral voor mensen met een wo- moment dat de lening is afgening aan de onderkant van de
lost.
koopmarkt (woningen tot zo’n
€200.000,–) nog moeilijk te fiMet de opbrengst van de grond
nancieren.
kan de eigenaar verduurzaamDe gemeentes hebben tot taak
heidsmaatregelen treffen. De
het verduurzamen van woningen eigenaar kan de aflossingen

voldoen uit de opbrengsten van
de verduurzaming.
De fractie van de PvdA Smallingerland heeft in de vergadering
van 3 september 2019 een motie ingediend. Deze motie is
aangenomen met 14 stemmen
voor en 12 stemmen tegen.
Smallingerland is niet de enige
gemeente die hiermee aan de
gang wil. Ook gemeentes als
Leeuwarden, Haarlemmermeer
of Arnhem willen op korte termijn gaan experimenteren met
de mogelijkheden van tijdelijke
erfpacht.

HET OMBUDSTEAM
Voelt u zich onbegrepen, onrechtvaardig behandeld of loopt u vast in een wirwar van regeltjes? Heeft
u hulp of een steun in de rug nodig? Of het nu gaat over de overheid, het nutsbedrijf of de woningbouwvereniging, u kunt altijd een beroep doen op het PvdA ombudsteam Smallingerland!
Of u PvdA-lid bent of niet, het Ombudsteam probeert een antwoord te vinden. Met toegang tot kennis
over wet- en regelgeving en het netwerk binnen de PvdA kan ze bijdragen aan de oplossing van een
probleem.
Het Ombudsteam denkt met u mee, zoekt uit en verwijst door naar de juiste persoon. Als het nodig is
wordt de PvdA Gemeenteraadsfractie of de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.
Het Ombudsteam is te bereiken op 06-21430011 of via balgobindh@chello.nl

BELANGRIJKE DATA

1 oktober - Gemeenteraadsvergadering
7 oktober - Ledenvergadering
15 oktober - Gemeenteraadsvergadering
18 november - Najaarsvergadering PvdA Afdeling Smallingerland

