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UITNODIGING ALV MAANDAG 16 MAART
Op maandag 16 maart houdt de
PvdA afdeling Smallingerland
zijn jaarlijkse voorjaarsvergadering. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit.
Naast de huishoudelijke onderwerpen zal deze bijeenkomst in
het teken staan actuele politieke
situatie in Smallingeland.
Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen.
-Jaarverslag 2018 bestuur.
-Financieel jaarverslag 2018
-Verslag Kascommissie.
-Jaarverslag 2018 fractie.
-Jaarverslag ombudsteam
Pauze

Na de pauze staat de actuele
politieke situatie in de gemeente centraal.
Na het opzeggen van het vertrouwen in de ELP door onze
fractie en het rapport van de
verkenner dhr. T. Baas rijst de
vraag op:

Tijd: 19.30 uur (Zaal open vanaf
19.00 uur)
Plaats: Brede School de Wiken.
De stukken voor deze vergadering staan vanaf 3 maart op onze
site:
www.pvdasmallingerland.nl.

Hoe nu verder?
Hoe staat de fractie erin?
Met het oog op de kerntakendiscussie: Wat vinden wij als
PvdA belangrijk?
- zwembad
- vliegveld
- niveau zorgaanbod - Carins
- niveau bijstand
- verhoging OZB
Kortom genoeg stof om te bespreken.

MOTIE CARINS
De fracties van de Christen Unie
en de Partij van de Arbeid van
Smallingerland hebben het initiatief genomen om dinsdag 25
februari 2020 een motie in te
dienen waarin ze het college
vragen om alle indicaties voor
zorg zoveel mogelijk automatisch te verlengen. Daarnaast
werd het college gevraagd dat
Carins op korte termijn de mogelijkheid krijgt om haar taak
naar behoren uit te voeren, desnoods met tijdelijke banen.
Het CDA, Smallingerland Belang
en D66 sloten zich hierbij aan.
De motie kon dus rekenen op
een meerderheid in de raad.

Aanleiding voor deze motie
was de negatieve berichtgeving over de uitvoering van de
zorg die de inwoners van
Smallingerland ontvangen.
Uitvoeringsinstantie Carins
heeft op dit moment grote
moeite om alle aanvragen op
tijd te verwerken. Hierdoor
blijven diverse inwoners verstoken van de hulp die zij nodig hebben.
In de uitzending van Radar op
17 februari j.l. is hier landelijk
aandacht aan geschonken.

Carins heeft per 1 januari 2019
de taak om de verschillende zorgindicaties voor de inwoners van
Smallingeland te regelen, maar
kampt nog steeds met startproblemen. Beide partijen zijn van
mening dat de inwoners van
Smallingerland hier niet de dupe
van mogen worden.
Uiteindelijk is de motie niet in
stemming genomen, omdat de
wethouder zich kon vinden achter
de inhoud ervan en toezegde om
zich in te zetten voor verbetering.
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UIT DE RAAD
25 februari was een bijzondere
dag. Toen presenteerde de
verkenner Ton Baas zijn rapport over de bestuurlijke crisis
in Smallingerland.
Ook al kwam de stap van de
PvdA fractie om uit de coalitie
te stappen voor velen over als
een schok, na het lezen van
het rapport kun je niet anders
vaststellen dat de fractie goed
heeft aangevoeld dat de wijze
waarop deze gemeente wordt
bestuurd spaak loopt: een gebrek van vertrouwen in- en
tussen alle geledingen; tussen
wethouders onderling, tussen
raadsleden tussen het ambtelijk apparaat en gemeenteraad,
kortom in feite een onwerkbare
situatie. Het gevolg hiervan is
dat er op dit moment weinig
van de grond komt.
In twee jaar tijd is Smallingerland afgegleden naar een bijna
onbestuurbare gemeente. Hoe
heeft dit zo kunnen gebeuren?
Het zou gemakkelijk zijn om de
ELP als hoofdschuldige aan te
wijzen, want dat is mijns inziens voor een groot deel ook
zo. Maar de raad mag ook naar
zichzelf kijken. Voert zij haar
kader stellende en controlerende taak naar behoren uit? Volgens de heer Baas gaat de
raad te vaak op de stoel van
de uitvoerende ambtenaren
zitten en werkt dit voor de organisatie verlammend.

- JAAP MUNNIKSMA
Op zich is het wel voorstelbaar
dat raadsleden graag tot actie
overgaan. Raadsleden zitten er
immers voor de burgers en willen allemaal “het goede” voor de
inwoners. Het is dan verleidelijk
om in oplossingen te gaan denken, waarbij je dan voorbij gaat
aan de professionals die het beleid moeten uitvoeren. Die worden dan de loopjongens/meisjes
van de raad, zonder dat er een
beroep wordt gedaan op hun
professionele kennis en inzet.
Dat dit op termijn frustraties oproept en de betrokkenheid doet
afnemen is voorstelbaar en dat
daardoor de bereidheid om voor
de raad door het vuur te gaan
afneemt ook. “Die raadsleden
weten het immers toch altijd beter;((.“

teerd. Toen de wethouder aangaf dat hij de inhoud van de motie wel kon steunen en zich in
ging zetten voor verbetering,
werd de motie niet in stemming
gebracht. Als blijkt dat hierna
nog geen verbetering intreedt,
kan de raad vanuit zijn controlerende functie alsnog een motie
indienen waarin om concrete
maatregelen wordt gevraagd.
Hiermee is ook aangetoond dat
het raadswerk soms best ingewikkeld is. Je wilt zo graag iets
voor de burgers doen, maar dan
is het soms toch beter om enige
afstand te bewaren, omdat er
anders nog minder van de grond
komt. En aan een slecht functionerende gemeente heeft niemand iets.

Ook als PvdA fractie trappen we
soms in die valkuil. Het debat
later op de avond over de Radar
uitzending over Carins was daarvan een voorbeeld. De verbolgenheid over de uitzending was
groot. De emotionele betrokkenheid ook. “Dit wil je toch je inwoners niet aandoen?!”
De oplossing leek simpel: verleng die indicatie dan in eerste
instantie zoveel mogelijk!
Tijdens het debat over een ingediende motie kwam het besef bij
veel fracties het naar boven dat
zich hier hetzelfde afspeelde als
wat de heer Baas had geconsta-

BELANGRIJKE DATA
3 maart - Extra Gemeenteraadsvergadering n.a.v. rapport Ton Baas
10 maart - Gemeenteraadsvergadering
16 maart - Algemene Ledenvergadering in Brede School de Wiken
24 maart - Gemeenteraadsvergadering
7 april - Gemeenteraadsvergadering

OPROEP
Het bestuur bestaat al meerdere jaren uit vier personen die met veel enthousiasme zich inzetten voor de partij. Toch willen we graag versterking. Heeft u belangstelling voor een
functie binnen het bestuur dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij één van de
bestuurssleden Bert van der Meulen, Cees Kuipers, Jannigje Dijkstra of Jaap Munniksma.
Contact opnemen via de mail kan natuurlijk ook: j.munniksma@gmail.com.

