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ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT,
MAAR WAAR KOMT HIJ AAN?
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VAN DE VOORZITTER
De toekomst van de Sociaaldemocratie.
Onder die titel hebben we op onze ledenvergadering van 18 november gediscussieerd na een
inleiding van Bert Middel. Zie voor een impressie hiervan elders in het Roaske.
De beginselen van de PvdA komen uit een sociaaldemocratische visie op de samenleving. Aan
het slot van zijn boek stelt Bert Middel:
“Wanneer je als eerlijk en beschaafd mens een
fatsoenlijke en rechtvaardige samenleving nastreeft, kom je in mijn beleving als vanzelf uit
bij de sociaaldemocratie’. En zo is het, ook in
mijn beleving. Denken aan anderen, oog hebben voor de zorgen en behoeftes van anderen
die het misschien (tijdelijk) even minder hebben getroffen. Opkomen voor de ‘kwetsbaren’
en werken aan structuren, zodat er in de toekomst geen armoede, ongelijkheid en discriminatie bestaat.
Tot eind jaren zestig toen de verzuiling hoogtij
vierde en je vanuit de familiebanden van PvdA
huize kwam, was je dus vanzelfsprekend sociaaldemocratisch. En dus dat je PvdA stemde.
Zo’n 25 % destijds. En nu resten 9 zetels bij de
laatste 2e Kamerverkiezingen. We klimmen in
de peilingen weliswaar weer omhoog, maar dat
is nog niets vergeleken bij de hoogtij dagen.
Maar betekent dit dan dat de mens tegenwoordig minder “beschaafd en eerlijk” is geworden,
niet meer “fatsoenlijk” is en niet meer naar een
rechtvaardige samenleving streeft?
Ik zou het niet durven beweren. Of zou het zijn
dat de mensen het niet meer zo ervaren dat er
achterstandswijken zijn, waar armoede is, waar
het merendeel van de ouders van een uitkering
leven, kinderen die zonder ontbijt naar school
gaan? En dus wellicht denken dat die rechtvaardige en fatsoenlijke samenleving toch langzamerhand grotendeels is bereikt.

- Bert van der Meulen
Ontegenzeggelijk is er meer welvaart dan
30/40 jaar terug. En zeker meer dan voor
de 2e Wereldoorlog. Maar ook, en dat is
een paradox, meer ontevredenheid, die
zich bijvoorbeeld nu op bijzondere wijze
uit bij de gele hesjes beweging in Frankrijk of via de social media. Die paradox,
meer welvaart maar minder tevreden is in
mijn ogen toch één van de oorzaken van
teruggang van het aantal ‘aanhangers’
van de sociaaldemocratie.
De vraag is waar komt die ontevredenheid vandaan. In mijn ogen komt dit voor
een deel uit onzekerheid. Onzekerheid
over: wat als ik (tijdelijk) even niet meer
mee kan; onzekerheid of mijn kinderen
wel goed onderwijs krijgen; onzekerheid
over of ze wel verder kunnen leren zonder
grote kosten; onzekerheid over je ‘oude
dag’.
In de afgelopen jaren leek de oplossing
voor vele maatschappelijke problemen in
de ‘markt’ te liggen. Dit is een misvatting
gebleken. En de PvdA heeft hieraan meegedaan, of het op zijn minst mede mogelijk gemaakt. En is ervoor afgestraft!
Mensen willen niet leven met onzekerheden. Onzekerheid die het marktdenken
met zich meebrengt.
Mensen moeten weer vertrouwen krijgen
in de overheid en dus moet de verwaarlozing van de publieke sector gestopt worden. De PvdA moet staan voor zekerheid
geven. Dat is de toekomst van de sociaaldemocratie!
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INLEIDING BEGROTINGSDEBAT
Begin juni behandelt de raad altijd de perspectiefnota. Aan de hand van wat tijdens de
debatten naar voren komt en welke moties of
amendementen worden aangenomen wordt
de beleidsnota samengesteld. Hoeveel geld
hebben we en waar geven we dit aan uit. Deze vergadering is over het algemeen begin
november.
Tijdens deze twee vergaderingen krijgen alle
partijen 4 of 5 minuten de gelegenheid om
een beeld te schetsen van hoe zij vinden dat
de ‘zaak’ er voor staat. Hieronder staat wat
wij deze bijeenkomst hebben ingebracht als
beschouwing.
Dank aan iedereen die heeft gewerkt aan deze begroting. Het is een behoorlijk boekwerk
geworden. De Perspectiefnota en de sessies
daarna hebben van iedereen extra inzet gevraagd en, dat mag gezegd, alle respect dat
de begroting er nu zo ligt.
Om te voorkomen dat 10 partijen de nadruk
gaan leggen op dezelfde punten wil de PvdA
dit moment wel aangrijpen om haar verhaal
te vertellen.
In onze gemeente vind je een groot scala aan
activiteiten, persoonlijkheden en omstandigheden. Van vlindertellen tot het fabriceren
van gigantische transportbanden. Van hangouderen en jongeren tot goed georganiseerde
verenigingen. Mensen met en mensen zonder
een religie. We wonen hier met ruwweg
55.000 mensen en zoeken naar ons geluk en
onze manier van leven binnen deze gemeenschap. Een groot deel van onze inwoners
vindt haar weg. Dit is echter niet voor iedereen altijd even gemakkelijk. Het zal u niet
verbazen dat de laatste groep in de ogen van
de PvdA zeker niet vergeten mag worden.
Als raad worden wij geacht, als gekozen vertegenwoordigers van het volk, kaders te stellen en te controleren of het college ook binnen deze kaders kleurt.
Samen nemen we besluiten die effect hebben
op het welbevinden van onze inwoners. Dat
kan positief, maar ook negatief worden ervaren.
Onze samenleving, en niet alleen onze gemeente, wordt echt ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat sommige inwoners afhaken. Moedeloos worden omdat ‘ze’ toch niet luisteren.
Wanneer regels, ingesteld om de zwakkeren
te beschermen, te ingewikkeld zijn voor deze
groep dan gaat er toch iets mis. Als inwoners
niet meer weten waar ze hun vragen kunnen
stellen dan roept dat om een centrale plek.

- Anton Pieters
Gelukkig wordt de PvdA hierin gesteund
door de landelijke ombudsman.
In 2016 zijn mevrouw Mulder en ondergetekende het huis ingegaan om informatie te
halen voor het opstellen van een initiatiefvoorstel voor een ombudsfunctie. Op 11 juli
2017 kwam de ChristenUnie met een motie
met dezelfde strekking. Deze motie is aangenomen en dat is mooi. Het gaat om het
resultaat. Begin dit jaar heeft de PvdA een
motie ingediend, samen met D66, om het
college nogmaals te wijzen op nut en noodzaak van deze ombudsfunctie en misschien
wat peper op de juiste plekken aan te brengen.
De nationale ombudsman heeft afgelopen
week aangegeven onze zienswijze te delen
en gaat in zijn voorstel verder dan de motie
die wij hebben ingediend. Hij pleit voor het
instellen van een hulploket in alle gemeenten voor alle denkbare vragen. Dit onderschrijft de PvdA van harte. Ik hoop ook echt
dat we bij het uitvoeren van de motie niet
weer een discussie over het proces hoeven
te voeren maar ons gewoon met de inhoud
bezig kunnen houden. Stel in, evalueer en
stel bij.
Afgelopen jaren zijn we als PvdA verwacht
en onverwacht bij veel bijeenkomsten aanwezig geweest waar inwoners gevraagd
wordt mee te denken. Dit is erg waardevol.
Tegelijkertijd is het maar een kleine groep
die zijn stem laat horen. Het valt ons op dat
deelname vanuit bijvoorbeeld De Wiken en
Noord-Oost bijna nihil is. Laten we niet vergeten te luisteren naar de mensen die je
niet hoort. Laten we proberen door negatieve opmerkingen heen te kijken en ons te
verplaatsen in hun situatie.
Een ieder heeft zijn eigen beleving van de
samenleving. We kunnen niet van iedereen
verwachten dat men van alles op de hoogte
is voor er opmerkingen worden geplaatst.
Zorg er voor dat informatie met zo weinig
mogelijk drempels beschikbaar komt voor
inwoners om dingen op te zoeken of om iemand naar te kunnen verwijzen.
Streef er naar de beste, klantvriendelijkste
en groenste gemeente te zijn.
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VERVOLG INLEIDING BEGROTINGSDEBAT
De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn
dat hij de zorg krijgt die nodig is en daar
ook zonder problemen aanspraak op kan
maken. Dat iedereen zeker kan zijn dat hij
mee kan doen. Dat er, wanneer er afstand
bestaat, met zorg gekeken wordt naar reintegratie. Op een respectvolle manier.
Hier eindigen wij onze beschouwing. Wat
we van de specifieke onderwerpen vinden
zullen we in de debatten naar voren brengen.
Voor de goede orde meld ik hier dat de
PvdA het amendement van het CDA om
het tarief van De Grietman niet te verhogen mee indient. In het verlengde daarvan
dienen we twee moties in. Een motie om
toeristenbelasting in te voeren en een motie om in gesprek te gaan met de horeca-

VAN DE WETHOUDER
In mijn vorige bijdrage ben ik uitgebreid
ingegaan op de wankele financiële situatie
van onze gemeente. Er zijn intussen een
paar maanden verstreken en we hebben
langzamerhand iets meer zicht op een oplossing. Hoewel, bij de begrotingsvergadering bleek de raad diep verdeeld over de te
kiezen richting.
De oppositie kwam met voorstellen die er
vooral op neer kwamen dat we niet in de
verbetering van de dienstverlening zouden
mogen investeren, terwijl dat in onze optiek nu zo noodzakelijk is. Bovendien ging
het vrijwel allemaal om incidenteel geld,
maar niet om een werkelijke oplossing.
Het CDA speelde het zelfs klaar om twee
maal hetzelfde bedrag van 900.000 te bezuinigen, nog geen vijf minuten nadat ze
het college er van beticht had geen solide
financieel beleid te voeren.

en recreatie-ondernemers in de Veenhoop en
de Hooidammen.
Ook willen wij de bezuiniging op de ambtelijke
ondersteuning voor de WMO Adviesraad terugdraaien. De CU heeft dezelfde intentie,
dus dit amendement dienen we gezamenlijk
in.
Verder wil de Partij van de Arbeid ons college
vragen om weer eens een kop koffie te scoren
bij onze buurgemeenten en te kijken of
schaalvergroting misschien een oplossing kan
zijn voor sommige problemen.

- Cor Trompetter
opdracht om nog 3 miljoen structureel geld te
vinden. Dat wordt lastig, maar het alternatief,
een lager niveau voor bijzondere bijstand en
een hogere OZB, is voor geen van de partijen
in het college aantrekkelijk. We zullen zien ….
In de nasleep van de begrotingsvergadering
heeft de raad dinsdag 26 november vrijwel
unaniem besloten niet over de gaan tot de
‘verkabeling’, het ondergronds brengen van de
hoogspanningsleiding boven de Drait. Gelukkig dat we hier geen 2 miljoen onder de grond
hoeven, want er zijn geen aangetoonde gezondheidsrisico’s. Opnieuw vloog het CDA uit
de bocht door in te brengen dat ze hoogspanningskabels niet mooi vinden. En dat mocht 2
miljoen kosten…

De begroting is aangenomen, maar er zitten nog wel wat adders onder het gras. In
het voorjaar zullen we opnieuw alle budgetten met de raad doorakkeren, met de

BELANGRIJKE DATA
10 december - Gemeenteraadsvergadering
10 december - Gewestelijke vergadering in Beetsterzwaag
7 januari - Gemeenteraadsvergadering
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COLUMN: VANAF DE TRIBUNE
Thuis vragen ze mij wel eens wat ik er aan
vind om iedere keer weer naar de raadsvergaderingen te gaan. “Is het niet saai?”,
“Wat doen ze daar nou?” “Heeft al dit vergader nog wel zin?” wordt me dan gevraagd.
En inderdaad lang niet alle vergaderingen
zijn boeiend en interessant, maar toch
gaat er een soort verslavende werking van
uit om er bij te zijn.
Ik vergelijk het wel eens als met het bijwonen van een voetbalwedstrijd: als trouwe supporter ga je zoveel mogelijk naar
de wedstrijden van je club, ook al spelen
ze lang niet altijd zoals jij je het had voorgesteld. Maar het blijft wel je clubje waar
je bij wilt zijn!
Dit gevoel overheerst de laatste tijd ook
bij mij.
Bij de start van dit college was de belofte
hoopvol. Met de inbreng van een nieuwe
partij zou het allemaal anders worden.
Daadkracht, transparantie en geen achterkamertjespolitiek meer waren sleutelwoorden voor het nieuwe college.
En inderdaad in de eerste weken leek het
college voortvarend van start te gaan. De
lang gekoesterde wens voor de invoering
van koopzondagen werd in no-time gerealiseerd. Maar daarna..?
Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden. Twee wethouders traden af en
werden vervangen, er kwam een nieuwe
burgemeester, nieuwe raadsleden werden
geïnstalleerd, er stak een financiële storm
op. Allemaal zaken die de nodige aandacht
vragen, maar die het “vorm geven aan de
samenleving” vertragen, terwijl de raad
daarvoor toch bedoeld is.
In deze constellatie verbleekte de inbreng
van mijn club, sommige goede voorstellen
werden niet gehonoreerd of voor nader
onderzoek aangenomen.
De laatste begrotingsbehandeling in november deed mij mijn wenkbrauwen fronsen.

- Jaap Munniksma
Er moet de komende jaren fors bezuinigd worden en dat gaat pijn doen, daarover zijn alle
partijen het eens.
De PvdA fractie werd tijdens de beschouwing
meteen al uitgedaagd door de CU: “Houdt de
PvdA zijn rug recht nu het erop lijkt dat er ook
bezuinigd moet worden in het sociale domein,
toch het terrein waar de PvdA zich sterk voor
maakt?” Ik begrijp de gedachte, maar in het
verkiezingsprogramma van de partij staat ook
dat “voor een goed sociaal beleid een financieel
sterke gemeente belangrijk is”. Het is dus aan
de fractie om de daarbij gemaakte keuzes duidelijk te maken.
De aanloop naar deze begrotingsvergadering
was heftig. In juni zou er al over gesproken
worden, maar omdat er grote verschillen lagen
tussen wat de verschillende fracties wilden en
wat het college voorstelde, is toen besloten dat
alle fracties mochten aangeven waar zij mogelijkheden voor bezuinigingen zagen; een uitvloeisel van de nieuwe politiek, dus geen achterkamertjes meer en een politiek debat in de
raad.
Maar toen het erop aankwam bleek, tot frustratie van de oppositie, er toch weer sprake van
dat de coalitiepartijen van tevoren met elkaar
het e.e.a. hadden afgesproken. Dus geen open
debat in de raad, zoals ons was voorgehouden.
(Overigens gaf de fractievoorzitter van de ELP
zelf toe dat hij de mogelijkheden hiertoe verkeerd had ingeschat. De praktijk is toch weerbarstiger.)
Verder stoorde mij het gemak waarmee verschillende partijen de oorzaken van het financiële situatie van dit moment in de schoenen
schoven van voorgaande colleges. Dit kwam op
mij als wel heel gemakkelijk over, een vorm
van goedkope profileringsdrang. Ik had het gevoel dat mijn club tekort werd gedaan!
Om te onderzoeken wat ons de komende tijd te
wachten staat ben ik bij een aantal fractieleden
te rade gegaan. Maar dat past niet in het format van deze column. Daarover meer elders in
dit Roaske.

Pagina 6

IMPRESSIE POLITIEK CAFÉ EN ALV

- Jaap Munniksma

daar, volgens Middel, geen plaats met zijn beladen geschiedenis, maar er zal vast een sociaaldemocratische beweging ontstaan die nodig
Deze vraag stond centraal tijdens het Poli- is om de huidige kapitalistische maatschappij
tiek Café van 18 november jl. De conclusie te corrigeren.
Een beweging die mensen inspireert, sociale
was volgens inleider Bert Middel: “Ja er is
toekomst voor de sociaaldemocratie, maar waarden uitdraagt en mensen weer maatschappelijk mee laat doen. Daarin ligt volgens
niet voor de PvdA als partij.”
Bert Middel de toekomst van de sociaaldemoOm tot deze conclusie te komen had Middel cratie. En wie dan de leider wordt…? Er zal vast
ooit een nieuwe Joop den Uyl opstaan.
een schets gegeven van de ontwikkeling
van de sociaaldemocratie de afgelopen 100
Voorafgaand aan het café werden de stukken
jaar, daarbij zijn eigen (familie-)
ten behoeve van de najaarsledenvergadering
geschiedenis als uitgangspunt nemend.
besproken. Het werkplan bestuur 2020 werd
goedgekeurd, met de opmerking dat daarin
Als kind groeide hij op in de Groningse
Oosterparkwijk. Toen hij als jongen met z’n nog wel plaats ingeruimd diende te worden
voor visieontwikkeling: “Hoe ziet de PvdA
moeder in de jaren 50 door de wijk liep
hingen er allemaal affiches voor de ramen. Smallingerland de gemeente over pakweg 20
jaar?” Verder werd de begroting voor 2020
Op de vraag wie die man op het affiche
was (Drees) antwoordde zijn moeder: “Die goedgekeurd en de kascommissie benoemd
(Gerrit Bargerbos en Gerrit van der Schaaf).
man is van ons.”
Het was de tijd van de verzuiling: katholie- Zes leden hadden zich afgemeld.
ken stemden op de KVP, protestanten op
de AR of CHU en de arbeider vond zijn heil Tegen tienen bedankte voorzitter Bert van der
Meulen iedereen voor zijn/haar aanwezigheid
bij de PvdA.
en inbreng en kon iedereen onder het genot
van nog even napraten.
Voor de hardwerkende arbeidersklasse
stond de PvdA voor solidariteit en verheffing; een betere toekomst voor henzelf en
hun kinderen. Via de partij hoopten men
dit te bereiken.
Is er toekomst voor de sociaaldemocratie?

Door de jaren heen is de PvdA meerdere
keren aan de regering geweest en heeft
toen, onder het mom van “we nemen onze
verantwoordelijkheid”, diverse impopulaire
maatregelen genomen, zoals de versobering van de WAO, de ziektewet of recent
het afschaffen van sociale werkplaatsen.
Dit heeft ertoe bijgedragen dat de oorspronkelijke arbeidersklasse zich van de
partij vervreemde.
Tegenwoordig zien we dat een echte arbeidersklasse niet meer bestaat. Veel mensen
hebben het geloof in de politiek verloren of
hebben onderdak gevonden bij partijen als
PVV, Forum voor Democratie en SP. Toch
zien we bij grote groepen de behoefte aan
sociale rechtvaardigheid, ook onder kiezers
van genoemde partijen.
En daarin ligt ook de toekomst voor de sociaaldemocratie. Niet als partij, maar als
beweging die opkomt om mensen (weer)
mee te laten doen in de maatschappij.
Deze gedachte zal uitgedragen moeten
worden middels een helder en geloofwaardig verhaal. Voor de Partij van de Arbeid is

Foto: Bert Middel aan het woord tijdens het politiek café
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VOLLE KRACHT VOORUIT ...
In de column: “Vanaf de tribune” is
aangeven dat op dit moment onduidelijk is wat er de komende periode allemaal gaat spelen. Daarom zijn Angela
Visser en Anton Pieters gevraagd welke onderwerpen er binnen afzienbare
tijd aan de orde komen en welke punten daarbij voor de PvdA in het bijzonder belangrijk zijn.
Angela Visser:
Voor de komende jaren staan er meerdere
onderwerpen op de agenda waar aandacht
aan wordt besteed, zoals de nieuwe overheids bv Carins, daarnaast het beleidsplan
Focus op Werk 2020-2024, een nieuwe actieagenda economie 2020-2022 en het
versterkt inzetten op de marketing en promotie van recreatie en toerisme binnen
Smallingerland.
Een onderwerp waar ons rode hart sneller
van gaat kloppen is natuurlijk het programma sociaal domein. Hierbij vinden wij
het belangrijk dat dat de inwoners zich
prettig en veilig voelen binnen onze gemeente en ondersteuning kunnen krijgen
waar nodig. Dat we kwetsbare groepen
kennen en ondersteunen en zorgen dat de
eenzaamheid onder de inwoners wordt geminimaliseerd. Dit alles hopen we o.a. te
bereiken met maatwerk.
In december 2018 is de overheids bv
Carins opgestart. Hierin willen we de doelstellingen die we voor ogen hebben voor
een groot deel bereiken. De insteek van
Carins is om maatwerk te leveren en laagdrempelig te zijn, waardoor de inwoners
van Smallingerland sneller binnenkomen
met vraagstukken waar ze zelf geen antwoord op kunnen vinden. Als PvdA fractie
zullen we de ontwikkeling van Carins
nauwlettend volgen.
De door de raad opgerichte Taskforce
werkgelegenheid heeft geleid tot de uitvoering van de actieagenda economie.
Hierbij ligt de aanpak op het versterken
van onze economische kracht, het ondernemersklimaat en het vestigingsklimaat.
Wij willen als PvdA dat de gemeente er aan
werkt om een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven te zijn en te blijven.
Door het hebben van (vrijwilligers) werk
heb je meer zelfvertrouwen, voldoening,
respect, sociale contacten en maatschappelijke waardering. Het beleidsplan Focus
op Werk en de Actieagenda economie

moeten bijdragen aan een positief effect op de
toekomst omtrent deze aspecten van werkgelegenheid.
Doordat de gemeente zich inzet op citymarketing en de uitvoering visie Waterfront Drachten kan de positie van Drachten voor wat betreft recreatie en toerisme worden versterkt.
De projecten zijn o.a. Waterfront van Drachten
en Oudega aan het water.
Als PvdA zijn we voorstander van deze ontwikkelingen. Recreatie en toerisme vormen nieuwe kansen op werkgelegenheid en door een
groot aanbod hierin kan het welbevinden van
de inwoners versterkt worden.
Zijn er ook bedreigingen?
Anton Pieters:
Op het gebied van financiën speelt er nogal
wat. Na het terugdraaien van bezuinigingen op
het sociaal domein blijft er nog ruim drie miljoen over die gedekt moeten worden. Hiervoor
wordt een kerntakendiscussie opgestart, maar
eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik de opbrengsten daarvan niet hoger dan 1 - 1,5 miljoen kan inschatten. Voor komend jaar is de
begroting door de provincie goedgekeurd, echter met oranje licht voor de komende drie
jaar. Met andere woorden, er is nog wel wat te
doen. Dit gaat ons raken, omdat het sociale
gezicht van Smallingerland gevaar loopt.
Daarnaast zijn er een paar andere partijen die
aan zien komen dat hun heilige huisje (OZB
verhoging) omvergeblazen gaat worden.
Qua veiligheid speelt op dit moment de discussie over het fenomeen lachgas. Daar is moeilijk een goed standpunt op in te nemen. Lachgas is gewoon te koop en het handhaven lijkt
mij dan ook wel een dingetje. Het verbieden
brengt een nieuwe handel op gang terwijl ik
toch denk dat voorlichting en jeugd bewust
maken van volggedrag meer effect zal hebben. Eigenlijk zie ik wel andere tendensen
waar wat aandacht aan mag worden gegeven.
GHB is daar een goed voorbeeld van; zelf te
maken, erg goedkoop en zwaar verslavend.
Binnen de fractie hebben we niet echt de portefeuilles dienstverlening en communicatie. Ik
denk wel dat dit nodig is, want beide zijn
slecht. Even voor de duidelijkheid, dit ligt niet
aan de ambtenaren, maar wel aan de gereedschappen en mogelijkheden die ze hebben.
Vervolg op pagina 8
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VERVOLG VOLLE KRACHT VOORUIT ...
Wat betreft re-integratie ligt er een mooie beleidsnota onder de titel “Focus op Werk” ter
inzage bij de balie van het gemeentehuis. We
hebben hem voor het gemak ook maar op onze website www.pvdasmallingerland.nl gezet.
Dit college is begonnen met het opstellen van een raadsprogramma. Hierin
staan de voornemens van de raad met
als belangrijk aandachtspunt dat zaken
“anders aangepakt gaan worden.” Hoe
staat het daarmee?
Anton:
Er zijn nog wel wat dingen te benoemen die
aandacht behoeven. We zijn deze periode begonnen met een raadsprogramma. De bedoeling was dat er een werkgroep ingesteld zou
worden die de verschillende thema’s uit het
raadsprogramma zou gaan uitwerken. We
zijn nu bijna twee jaar verder en er is nog
steeds geen werkgroep. Met andere woorden,
het schiet niet echt op.

Met welk gevoel gaan jullie het nieuwe jaar
in?

Angela:
Alles overziend ben ik kritisch positief gestemd over de ontwikkelingen die plaats
gaan vinden.
De nadruk ligt voor ons op een onderwerp
als het geven van bestaanszekerheid en dat
daarbij de sterkste schouders de zwaarste
lasten kunnen dragen.
Anton:
Een gemengd gevoel. Er liggen genoeg hobbels die genomen moeten worden en, zo
leert het recent verleden, ook hobbels waar
we nog geen weet van hebben. Dit vraagt
veel van de fractie, maar we doen het met
liefde. We blijven ons inzetten voor een sociale en gezonde gemeente.

Mondelinge vragen PvdA over intocht Sinterklaas (raadsvergadering 26-11-2019)
Hoera! De Sint is weer in het land
Wij lazen hierover in de krant
Dat de burgemeester van de Fryske Marren
Met de organisatoren van de intocht ging sparren
Want het uiterlijk van Zwarte Piet
Verandert hier en daar nog niet
Reden voor de PvdA om het te wagen
Uw college hierover te bevragen:
Namens alle (!) Pieten en de Sint
Horen wij graag wat u van deze actie vindt.
Deed Fred een goede zet
Of vindt u het misschien pet?
Heeft uzelf misschien een soortgelijk plan?
Dan horen wij daar graag vanavond van.
Het zou de Sint zeer verblijden
Als we grimmige discussies kunnen vermijden.
Ziet u daar mogelijkheden toe
Of moet Piet eerst even zwaaien met zijn roe?
Smallingerlandse Global Goals en inclusiviteit
Hoe verhoudt zich dat in deze tijd
Tot het uiterlijk van Zwarte Piet
Of is dat een verband wat u niet ziet?
Namens de fractie van de PvdA, Sint en al zijn Pieten,
Dinie Mulder
Voor het antwoord van de burgemeenster zie de site van de gemeente:
https://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/573223/Het%20Besluit%2026-11-2019?

