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Zou de eigenaar van zo’n woning zich nog wel
een nieuwe spijkerbroek kunnen permitteren?

Voor het antwoord op deze vraag:
lees de bijdrage van
de fractie tijdens het begrotingsdebat.
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REDACTIONEEL

- Jaap Munniksma

Een historisch nummer …
It Roaske van november 2020 kan met recht een historisch nummer genoemd worden.
Waarom?
Natuurlijk speelt de tijd van nu, met het coronavirus, een belangrijke rol. Maar dat was in de zomer
ook al het geval.
Het was ook de eerste begrotingsvergadering in de gemeente waarbij de PvdA niet als coalitiepartij
deelnam.
Door het coronavirus is het ook niet meer mogelijk om fysiek met elkaar te vergaderen. Daarom voor
het eerste een online afdelingsvergadering op 30 november 2020.
Het begrotingsdebat heeft een enorme wissel getrokken op het politieke leven in Smallingeland, met
een nog onzekere uitkomst op dit moment. Komt Smallingerland onder preventief toezicht, of wordt
het voor het eerst een artikel 12 gemeente?
De uitkomst van de discussie heeft het nieuws ruimschoots gehaald. Toch hebben we gemeend om de
bijdrage van de PvdA fractie en weergave van de discussie in de Raad in dit Roaske op te nemen. Zodat u een goed beeld krijgt van de wijze waarop de fractie in dezen heeft gehandeld. Interessant voor
nu, maar ook voor later. Inderdaad historisch …

VAN DE VOORZITTER
Links programma
De laatste week van november was me het weekje
wel, in ieder geval voor politiek geïnteresseerden.
Het rechtse Forum voor Democratie blies zichzelf op.
Tijdens het parlementair verhoor van Lodewijk Asscher over de toeslagaffaire waarin, zo was de voorspelling, zou onze lijstaanvoerder het weleens lastig
kunnen krijgen, trok Forum voor Democratie alle
aandacht naar zich toe. Politieke blaaskaken die rollebollend over straat gingen en elkaar voor rotte vis
uitmaken. Smullen natuurlijk voor de parlementaire
pers. Maar eerlijk gezegd ook wel een beetje voor
mij als PvdA lid die de opkomst van deze keiharde
rechtse en in mijn ogen ook gevaarlijk rechtse partij
met enige argwaan beziet. En dus de mogelijke
neergang, of moet ik zeggen afgang met enig genoegen aanzie.
Maar laten we het niet vergeten, ook de PVV is weleens ‘gescheurd’. Weet u het nog: na de Marokkanen uitspraak van Geert Wilders vertrok menig Staten- en Raadslid van de PVV. Maar de PVV is daardoor niet een marginale partij geworden. En trekt
nog steeds de rechtste kiezer. Hoe zal het FvD vergaan? Een steeds groter deel van de Nederlandse
kiezer schuift naar rechts op. En rechts wordt ook
steeds extremer in hun rechts gedachtengoed. Soms
zelfs bruinhemdengedachtengoed. Dat gaat niet
voorbij, ook niet als de FvD halveert. Het blijft kiezers trekken. Rechts blijft en wordt steeds rechtser
en schroomt niet eens meer antisemitisch te zijn,
racistisch en nazisympathieën te uiten.

- Bert van der Meulen
En dan is het mooi te weten dat de PvdA een
verkiezingsprogramma presenteert waarin een
duidelijk linkse koers wordt gekozen. Linkser
dan we de vorige verkiezingsprogramma’s
hebben gezien.
Het neoliberalisme is verlaten, niet eerst denken aan begrotingstekorten, maar je sociaaldemocratische idealen vertalen in concrete
wensen. Hoger minimumloon, hogere AOWuitkering, een “Prins Bernhard belasting“ voor
huisjesmelkers, hogere belastingtarieven voor
miljonairs en multinationals. Zo maar even
een greep uit de economische deel van het
PvdA verkiezingsprogramma. Een onvervalst
links geluid.
En wat de kernwaarden aangaat een citaat uit
ons programma: “Spreiding van kennis, macht
en inkomen is een middel om bestaanszekerheid voor iedereen te organiseren. Eerlijk delen en solidariteit zijn het antwoord op hebzucht, egoïsme en onrechtvaardigheid.”
Zo is het maar net!
Het verkiezingsprogramma van de PvdA is een
mooie basis voor het voeren van de campagne
voor de landelijke verkiezingen. We kunnen
het met vol enthousiasme doen. We hebben
een mooi links verhaal voor de mensen. En er
is iets te kiezen.
Ik heb er zin in campagne te voeren! U ook?
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PVDA BIJDRAGE AAN DE BEGROTINGSDEBATTEN
Bijdrage PvdA fractie tijdens de begrotingsdebatten van 3 en 10 november 2020.
Het waren uitzonderlijke weken: de aanloop naar
en de behandeling van de begroting 2021-2024.
Normaal gesproken wordt een begroting op één
dag behandeld. Maar dit keer duurde het twee
middagen en nog was daarmee de kous niet afgehandeld. De kranten hebben er uitvoerig over geschreven.
Tijdens de begrotingsbehandeling was Dinie Mulder (i.v.m. ziekte van fractievoorzitter Anton Pieters) onze woordvoerder. Het is gebruikelijk dat
elke fractievoorzitter tijdens een inleidende bijdrage de visie van de fractie geeft op de begroting.
Daarna wordt er door de partijen over gedebatteerd.
De afgelopen jaren werd in it Roaske van november de bijdrage van onze fractievoorzitter opgenomen. Dat doen we ook dit jaar, maar gezien het
verloop van het debat is dit keer ook de bijdrage
aan de tweede middag opgenomen, zodat u zich
een beeld kunt vormen van de bijdrage van onze
fractie.
Voorzitter, in zijn algemeenheid over deze begroting het volgende:
De PvdA vindt dat er veel lucht zit in de begroting
zowel aan de min- als aan de pluskant.
-Er is bijvoorbeeld niet gereserveerd voor onze
bijdrage voor de aanleg van de N381,
-Is de incidentele bijdrage van het rijk om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen: als bate
in de begroting opgenomen?
-Al jaren worden investeringen later gerealiseerd
dan verwacht waardoor onvoorziene financiële
ruimte ontstaat.
-Het gereserveerde bedrag voor eventuele risico’s
blijft gelijk in het weerstandsvermogen. Blijven de
risico’s ook gelijk? Hoe verhoudt zich dat tot de
onzekerheid die corona de komende jaren met
zich meebrengt? Heeft het college zicht op de risico’s?
-Wat is de verwachte opbrengst van de verkoop
van het terrein van het zwembad en idem van de
verkoop van oude schoolgebouwen en de vrijkomende gronden?
-Bij de actieagenda economie ontbreekt een financieel kader per project. Black box?
-Een pm-post wordt als 0 meegerekend maar is
dat natuurlijk niet.
-Om de OZB verhoging voor de huiseigenaren zoveel mogelijk budgetneutraal te maken wordt deze gecompenseerd door het bedrag dat in de
spaarvoorziening voor rioolonderhoud wordt gestort te verlagen met € 860.000 per jaar.
Dit is groot geld en de PvdA blijft zich afvragen of
wij hierdoor in de toekomst niet in de problemen
komen.
De lucht in de begroting waarover de PvdA zich
het meeste zorgen maakt zit in het sociaal domein.

- Dinie Mulder
In de Corap lezen wij dat veel herschikkingen
binnen de WMO niet zijn uitgevoerd voor een
totaal van € 920.000.
-De begeleiding in natura wordt structureel
€538.000 hoger.
-Er wordt 1,4 mln structureel extra gevraagd
voor de begroting van Carins ‘om de huidige opdracht goed uit te kunnen voeren’.
-In 2024 wordt € 509.000,- gevraagd voor WMO
huishoudelijke hulp en verdeeld over 4 jaren in
totaal nog eens € 614.000,- voor WMO maatwerkvoorzieningen. Waar deze bedragen vandaan komen is ons niet duidelijk.
-Verder lezen we over allerhande preventieprojecten. Zit daarin niet veel overlap?
De gegevens uit de Benchmarkt over ons sociaal
domein roepen veel vragen op. Het lijkt de PvdA
raadzaam om doel, effectiviteit en omvang van
de budgetten eens grondig te onderzoeken.
Graag een reactie van de wethouder.
De Benchmark maakt ook duidelijk dat we erg
veel geld besteden aan cultuur. Toch worden de
ambities uit de nota ‘Libje mei kultuer’ niet gerealiseerd. Hoe kan dat?
Voorzitter, de PvdA vindt de antwoorden op onze
technische vragen betreffende de mantelzorg
nogal vreemd. Hierin wordt gesproken over de
Zorgbuurtsuper. Is dat dezelfde Zorgbuurtsuper
die door de gemeente is opgeheven, maar die
nog wel steeds wordt genoemd op de website
‘Samenwijzer.nl’, waar Carins naar doorverwijst?
Voorzitter, als wij hier al niet wijs uit worden,
hoe moeten onze burgers dan samen wijzer worden?
(En uit eigen ervaring weet ik dat Carins helemaal niks doet wanneer “Carins in gesprekken
ziet dat er sprake is van mantelzorg”.)
Schuldhulpverlening is nu vooral gericht op het
aflossen van schulden. Er zijn succesvolle projecten in andere gemeenten, gericht op een
schuldenstop of het kwijtschelden van schulden.
Kan hier in Smallingerland ook werk van gemaakt worden?
Voorzitter, mooi dat meteen actie is ondernomen
naar aanleiding van onze vragen over overlast
van jeugd in het centrum.
In het verlengde hiervan moeten we ook oog
hebben voor de impact die corona heeft op jongeren. Gaat u, met de vraag van de jeugdraad in
het achterhoofd over werkplekken voor jongeren, snel samen met de jeugd activiteiten ontwikkelen om hen te helpen door deze tijd heen
te komen?
Het doet de PvdA fractie goed dat het college
voortvarend en initiatiefrijk optreedt om de Lelylijn naar Drachten te halen.
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Vervolg PvdA bijdrage
Voorzitter, tot slot.
Met betrekking tot het pijnlijke, langslepende
dossier van de woonwagens viel ons op dat er
alleen een passage over de inrichting van de
openbare ruimte is opgenomen. Dit geeft de
PvdA onvoldoende zekerheid en wij dienen
hierover een amendement in, samen met CDA
en D66.
Vervolg begrotingsvergadering d.d. 10 november 2020.
Aangezien het hier ging om een voortzetting
van het debat van de week ervoor was er geen
ruimte om opnieuw een eigen bijdrage uit te
spreken.
Tijdens het vervolg-debat kwamen wel alle
punten aan de orde die Dinie naar aanleiding
van het eerste debat had willen inbrengen.
Daarom wordt hieronder de bijdrage weergegeven zoals zij die had voorbereid.
Voorzitter,
De PvdA wil beginnen met de afdeling financiën, die onder grote druk staat, een groot compliment te maken. Daarnaast een compliment
aan het college voor hun poging om tot een
soort van compromis te komen en een nieuw
voorstel aan de raad te doen.
Wat hier vorige week dinsdag gebeurde, met
name de manier waarop de amendementen
van de ELP werden ingediend, vindt de PvdA
onacceptabel: de voorzitter van de raad, de
portefeuillehouders, de raad en het democratisch proces zijn geschoffeerd. Zorgvuldige besluitvorming was niet meer mogelijk, de vergadering die tot dusver was gehouden was een
zinloze exercitie geworden: bestuurlijk onverantwoord gedrag.
Een kardinale fout in het amendement over het
cultuurhuis: i.p.v. de subsidie voor Iduna is
hier de volledige subsidie voor MOS meegerekend en partijen met veel politieke ervaring
kennen blijkbaar het verschil tussen eenmalig
en structureel niet.
Voor de verstrekkendste amendementen van
CDA en ELP geldt dat indieners van tevoren,
met één blik op het provinciaal toetsingskader,
konden weten dat ze voor de toezichthouder
onaanvaardbaar zijn en daarmee dus onuitvoerbaar
Door deze amendementen toch in te brengen
sturen partijen willens en wetens aan op een
Artikel 12 status. Als dat gebeurt zal dit mogelijk veel zwaardere financiële gevolgen hebben
voor onze burgers dan wij ons nu kunnen voorstellen en betekent dit mogelijk een teloorgang
van ons voorzieningenniveau.
Als PvdA fractie kunnen wij niet anders dan
concluderen dat alle amendementen van ELP
en CDA worden ingediend met één doel, namelijk het schrappen of verlagen van de OZBverhoging.

N.a.v. de vergadering van afgelopen dinsdag, moeten wij helaas constateren dat er binnen deze raad
een meerderheid lijkt te zijn tegen de OZBverhoging (ELP, CDA, VVD, SB (=16) in de oorspronkelijke begroting van het college. Een OZBverhoging, die voor huizenbezitters met een huis
ter waarde van een miljoen, betekent dat ze per
jaar één dure spijkerbroek minder kunnen kopen
(€ 126,-). Een OZB-verhoging waarbij door de
compensatie vanuit de rioolheffing eigenaren binnen het goedkope segment er zelfs financieel op
vooruitgaan. Een OZB-verhoging waarmee de
PvdA, indachtig één van onze grondbeginselen: ‘de
sterkste schouders, de zwaarste lasten’, kan leven.
Ik wil hierbij iedereen graag in herinnering brengen dat op het sociaal domein in de jaarschijven
2020 t/m 2023 al 3,167 miljoen is bezuinigd en dat
daar in deze begroting nog eens 1,207 miljoen aan
bezuinigingen bij komt. Dat is in totaal €
4.374.000,- aan bezuinigingen op het sociaal domein.
De oorspronkelijke begroting van het college was
sluitend en zou worden goedgekeurd door de provincie, ook al worden we er niet blij van.
In de ogen van de PvdA is het nieuwe voorstel van
het college een aanzienlijke verslechtering, waarbij
problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. De verschuiving van de kosten voor de Omgevingswet is incidenteel. Het niet doorgaan van
de verbouwing van het gemeentehuis bekt lekker
maar tart het principe van goed werkgeverschap.
Ook wordt voorbijgegaan aan het feit dat doelstellingen uit het eerdere herschikkingspakket waarschijnlijk niet haalbaar zijn.
Een voorbeeld hiervan is de verlaging van de tarieven voor Huishoudelijke Hulp (totaal € 450.000,-).
Dit, gecombineerd met het halveren van de OZBverhoging betekent een onhaalbare doelstelling
voor de kerntakendiscussie, namelijk ruim 5 ton
hoger dan in het oorspronkelijke voorstel.
Dat de kerntakendiscussie en het besluit daarover
vlak voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen
zullen plaatsvinden geeft weinig hoop dat partijen
dan wel over hun eigen schaduw heen willen springen.
Voorzitter, de nieuwe voorstellen van het college
verergeren de financiële situatie van de gemeente,
of ze door de provincie geaccepteerd worden of
niet. De PvdA kan dan ook niet anders dan daartegen te stemmen en wil hierbij een dringend beroep
doen op alle andere partijen om te kiezen voor het
oorspronkelijke voorstel van het college.
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WIJ MAKEN ONS ERNSTIG ZORGEN

- Anton Pieters

Op het moment van schrijven is het twee weken geleden dat de meerjarenbegroting aangenomen is door de gemeenteraad. De emotie
en de kwaadheid zijn ondertussen een beetje
gezakt, maar onze zorgen zijn niet weg. Integendeel.

waarschuwingen vanaf de kant van het college is
uiteindelijk de begroting met alle wijzigingen aangepast en na deze wijzigingen aangenomen met 16
stemmen voor en 15 stemmen tegen. De kleinst
mogelijke meerderheid tegenover de grootst mogelijke minderheid.

Er zijn twee vergaderingen geweest over deze
begroting. In de eerste vergadering op 3 november werd een hoeveelheid amendementen
(wijzigingen op het voorstel zoals het er ligt)
ingediend die de conceptbegroting volledig wijzigde. Tegen het eind van de vergadering werden er nog eens 11 amendementen ingediend,
met ook vergaande effecten.

De amendementen zorgen ervoor dat er een onevenwichtige begroting ligt. Er worden bezuinigingsvoorstellen gedaan die in onze ogen niet kunnen.
Als voorbeeld: een verstrekkende wijziging waardoor het budget Sociaal Domein met 3% wordt gekort. Dat is ruim drie miljoen.
Denken dat dit bedrag bezuinigd kan worden op het
Sociaal Domein, is iets anders dan weten dat het
kan. Ervan uitgaande dat 80% van de uitgaven in
het Sociaal Domein vastliggen in regelingen, omdat
dit door het Rijk en de Provincie zo geregeld is, betekent dat de drie miljoen dus bezuinigd moet worden op onze inwoners die het het meeste nodig hebben.

Het pijnlijke punt was een OZB-verhoging van
8%, zoals voorgesteld door het college in de
conceptbegroting. Dit ging er bij de rechterkant van de raad niet in.
Waarom wij niet zoveel hebben tegen een geringe lastenverzwaring voor huiseigenaren is
goed uit te leggen: deze verhoging werd voor
een deel gecompenseerd met een verlaging
van de rioolheffing van 15 euro per aansluiting. Dit zorgde ervoor dat woningen tot
250.000 euro niets van de verhoging zouden
merken: de verhoging van de OZB werd weggestreept tegen de verlaging van de rioolheffing. En sterker nog: eigenaren van goedkopere woningen hielden er zelfs een paar euro aan
over. Voor een woning van 500.000 euro
moest circa 40 euro per jaar extra worden afgerekend en voor een woning van 1 miljoen
was dit ongeveer 95 euro per jaar na aftrek
van de korting op de rioolheffing. Nog geen 10
euro per maand.
Tegen het einde van de vergadering vroeg het
college om een week tijd om het één en ander
door te rekenen en met een aangepaste begroting te komen. Dit doorgerekende voorstel
kwam vrijdag 6 november binnen. Hierin werd
uitgelegd wat kon, wat niet kon en welke effecten alle wijzigingen zouden hebben. Er werd
een handreiking gedaan richting de indieners
van alle amendementen waaronder de OZBverhoging niet naar 8% maar naar 4%. Na deze aanpassingen was nu alleen 2021 sluitend
en voor de volgende drie jaren moest nog naar
geld worden gezocht. Een mooie poging om te
proberen er met de gehele raad uit te komen,
maar in onze ogen duidelijk een verslechtering
ten opzichte van de originele begroting die in
ieder geval twee sluitende jaarschijven had.
Een uur voor de tweede vergadering op 10 november begon, werden een aantal aangepaste
amendementen gemaild. Ook een aantal nieuwe amendementen zagen het licht. Vrijwel alle
van deze amendementen waren ook reeds afgehamerd door een gelegenheidscoalitie van
16 stemmen uit 4 partijen. Eén stem meerderheid dus. Na een toch wel felle discussie en

Bovenstaande is wel het meest verstrekkende
amendement dat is ingediend. In totaal werden 31
amendementen en 6 moties ingediend. Daarvan zijn
18 amendementen en zes moties in stemming gebracht. Daarvan zijn 11 aangenomen omdat ze al
met een meerderheid (ELP, CDA, VVD en SB = 16
stemmen) werden ingediend en stemming dus feitelijk overbodig was.
De begroting is na aanpassing aangeboden bij de
provincie, begeleid door een aanbiedingsbrief van
het college. De kans dat de begroting afgewezen
wordt door de provincie is groot. Het college heeft
gevraagd om in dat geval een herstelbegroting aan
te mogen bieden. De provincie beslist of dat mag. In
dat geval krijgt de gemeenteraad in december een
gewijzigde begroting aangeboden.
Citaat uit de brief: “Wij (college) zouden daarom
graag in de gelegenheid worden gesteld om, op aanwijzing van de provincie, een herstelbegroting op te
stellen die in december in de gemeenteraad wordt
besproken. We willen dit dan met alle fracties vooraf
bespreken. Om te kijken of we met elkaar, in het
belang van Smallingerland, tot een reëel sluitende
begroting kunnen komen.” // “Bovenstaand traject
stelt de gemeenteraad in staat om samen met ons
te voorkomen dat er door u tot verdergaand toezicht
wordt besloten. Bijvoorbeeld toezicht die de gemeenteraad tijdelijk het budgetrecht ontneemt totdat de kerntakendiscussie succesvol is afgerond.
Dan blijft het mogelijk om te investeren in de samenleving van Smallingerland.”
Zoals eerder gezegd, wij maken ons ernstig zorgen
en blijven ons inzetten voor een gezonde begroting,
met lastenverzwaring op de plaats waar die het
minst gevoeld zal worden, in plaats van juist de
zwakkeren in onze samenleving het hardst te treffen. In onze ogen zou het helemaal wonderschoon
zijn als de gehele gemeenteraad zich achter een volgende begroting zou kunnen scharen.
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HET LANDELIJKE PVDA VERKIEZINGSPROGRAMMA IN VOGELVLUCHT
Na de hectische weken in de gemeenteraad zou
je bijna vergeten dat er in maart 2021 weer
landelijke verkiezingen zijn.
In zijn inleidende woorden refereert Bert van
der Meulen hier ook al aan. Zoals hij zegt: een
duidelijk links programma. Hieronder een aantal belangrijke punten uit dit verkeizingsprogramma.
- We verhogen het minimumloon naar €14 per
uur en we verhogen de AOW-uitkering.
- Gelijke beloning voor vrouwen en mannen
wordt wettelijk vastgelegd.
- Jongeren en zzp'ers krijgen recht op bescherming, en er komt een werkgarantie voor wie
zijn of haar baan verliest door de coronacrisis.
- We schaffen het eigen risico af en verlagen de
zorgpremie. Zorgverzekeraars mogen geen
winst meer uitkeren aan aandeelhouders.
- We schaffen de BTW op groente en fruit af, en
belonen de medewerkers in de zorg met meer
salaris.
- De kinderopvang wordt vervangen door de
voorschool, die voor alle kinderen gratis wordt.
- De basisbeurs voor studenten komt terug.
- Kinderen in arme gezinnen krijgen meer
steun voor sport of muziekles. En we lanceren
een groot offensief om kinderen weer aan het
lezen te krijgen.

BELANGIJKE DATA
1 december - Gemeenteraadsvergadering
15 december - Gemeenteraadsvergadering
5 januari - 1e Gemeenteraadsvergadering
van 2021

- Er komt een minister voor Wonen, die 100.000
nieuwe, betaalbare woningen per jaar gaat bouwen.
- We schaffen de verhuurderheffing af, en introduceren een 'Prins Bernhard'-belasting voor pandjesbazen en beleggers. Er komen ook stevige boetes
voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen.
Om deze plannen te betalen gaat Nederland een
eerlijke bijdrage vragen van miljonairs en multinationals. Er komen hogere belastingen voor vervuilers,
en bedrijven als Google en Facebook moeten
een digi-taks afdragen. Voor mensen die méér dan
€150.000 per jaar verdienen komt er een nieuw
toptarief.
Wilt u meer weten over het verkiezingsprogramma
van de PvdA dan kunt u hiervoor terecht op de landelijke site:
www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/
Inmiddels is de conceptkandidatenlijst ook bekend.
Hierop staan bekende namen als
Lodewijk Asscher, Khadija Arib, Attje Kuiken en
Henk Nijboer, maar op nummer 10 de 1e Friese
kandidaat Habtamu de Hoop en op de 20e plaats
Christa Oosterbaan uit Terschelling.
Habtamu is landelijk bekend als voormalige presentator van het Klokhuis en nu raadslid in SudwestFryslân.
Het bestuur buigt zich momenteel op de wijze
waarop we de landelijke campagne “corona-proof”
gaan voeren.
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OP WEG NAAR HET VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022
De onderste steen boven: samen op weg
naar het verkiezingsprogramma 2022.
Het lijkt nu nog een behoorlijke tijd weg, maar
in maart 2022 zijn er alweer verkiezingen voor
de gemeenteraad. Daarvoor moet eind volgend
jaar het verkiezingsprogramma klaar zijn.
Onze gemeente zette voor haar beleid een stip
op de horizon. In de nota ‘Strategische koers
2040’ laat de gemeente zien wat voor een gemeenschap zij wil zijn. Wat zij voor Smallingerland belangrijk vindt om te bereiken en hoe zij
zich als gemeentelijke organisatie daarvoor wil
inzetten. De gemeente betrok ook inwoners bij
dit verhaal. Zij vroeg inwoners wat zij belangrijk
vinden voor de toekomst. Die wensen zijn in dit
verhaal meegenomen. Er is gekozen voor drie
thema’s:
1. Een gezonde en veilige leefomgeving,
2. Sociaal en inclusief, en
3. Klimaatopgave en biodiversiteit.
De gemeente wil een gezonde, veilige en aantrekkelijke gemeente zijn, waaraan iedereen
een bijdrage levert die past bij z’n eigen talenten. Een gemeente ook waarin niemand wordt
achtergelaten en waarin ruimte is voor initiatief
vanuit de inwoners. Het is belangrijk dat de gemeente nadenkt over waar zij op de lange termijn naar toe wil groeien. Als de inwoners, ondernemers en organisaties zich hiermee verbonden voelen, is het gemeentelijke beleid minder
gevoelig voor grillige invloeden vanuit de waan
van de dag. De inwoners weten dan ook beter
wat zij van de gemeente in de toekomst kunnen
verwachten.
Aansluitend op het thema ‘Sociaal en inclusief’
wilde de gemeente weten op welke wijze zij samen met inwoners, ondernemers en organisaties er voor kan zorgen dat iedereen in Smallingerland mee kan en wil doen. Dat staat straks
te lezen in de visie op het sociaal domein. Ook
aan deze visie konden burgers een bijdrage leveren.

- Bianca Bijlsma

De volgende vier thema’s zouden belangrijk zijn
om mee te kunnen doen zo liet de gemeente burgers die hun mening gaven onlangs weten:
1. Een zeker bestaan,
2. Erbij horen,
3. Ertoe doen en
4. Goed voelen.
Aandachtspunten die in deze visie naar voren komen zijn ook terug te vinden in de zogenaamde
“Sustainable Development Goals” die landen in de
Verenigde Naties voor 2030 hebben afgesproken
(https://vng.nl/artikelen/de-17-global-goals).
De strategische koers is unaniem aangenomen
door de gemeenteraad. Dan zou je kunnen denken
dat de politieke partijen in Smallingerland het behoorlijk met elkaar eens zijn.
Niets is minder waar. We zullen daarom in ons programma duidelijk moeten zijn over hoe wij vanuit
de waarden van de PvdA willen bijdragen aan een
gemeente waarin het prettig wonen, werken, leren
en recreëren is.
We streven naar een inspirerend verkiezingsprogramma in eenvoudig leesbare taal, waarin inwoners zich herkennen en zien dat we écht naar hun
luisteren. De belangrijkste behoeften willen we in
herkenbare thema’s uitwerken.
We vinden het belangrijk dat het een verkiezingsprogramma wordt waar we samen achter kunnen
staan. Daarom willen we graag dat zoveel mogelijk
PvdA leden en andere inwoners, óók jongeren, hier
een bijdrage aan kunnen leveren. Op dit moment
werk ik samen met Jan Johannes Veldkamp aan
een plan om dit te realiseren. Wij zullen na afstemming met het bestuur met een voorstel en tijdspad
komen.
Wordt u nu al enthousiast? Zijn er aandachtspunten die beslist niet mogen ontbreken? Is er een onderwerp waarvan u graag wilt dat daar aandacht
voor komt? Wilt u meedoen, meepraten, meeschrijven en/of meedenken? Laat het ons weten. U
kunt daarvoor contact opnemen met Bianca Bijlsma
via email bbijlsmasmoorenburg@gmail.com, of telefoon 0512-532431.

HARRY BALGOBIND FRACTIEVERTEGENWOORDIGER
In de Gemeenteraadsvergadering van 1 december j.l. is Harry Balgobind geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.
Hij mag namens de fractie deelnemen aan alle bijeenkomsten voor raadsleden en de Ronde Tafel en
ondersteunt de fractie bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Harry is geen onbekende, hij is al jaren bij de fractie betrokken, en mag dit nu ook weer vanuit de
raadszaal doen.
De fractie is blij met de benoeming van Harry en wenst hem dan ook veel plezier bij zijn nieuwe
werkzaamheden.
Fractievertegenwoordigers worden geïnstalleerd door de burgemeester (foto volgende pagina)
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Het begon wat onwennig; inloop/inloggen vanaf 19.20 uur.
Normaal is de inloop een moment om even bij
te praten. Nu zat iedereen stil achter zijn
scherm; bij “binnenkomst” werd door een enkeling “hallo ”gezegd, maar voor de rest was
het afwachten. Uiteindelijk bezochten 18 leden
deze ALV.
Exact half acht opende Bert van der Meulen
(de voorzitter) deze bijzondere bijeenkomst.
Na een korte uitleg over de wijze waarop deze
vergadering zou gaan verlopen “als je wat in
wilt brengen kan dat via de chat-knop, maar
een hand opsteken voldoet waarschijnlijk ook”,
begon de eigenlijke vergadering. De agenda
werd via een gedeeld beeld aan iedereen getoond.
De huishoudelijke punten (werkplan bestuur
2021, begroting 2021 en de benoeming van
een nieuwe kascommissie, Gerrit van der
Schaaf en Jan van der Schaaf, werden na een
korte toelichting akkoord bevonden.
Wim Ram werd bij acclamatie benoemd als
nieuw bestuurslid. Bert gaf namens het bestuur aan dat we blij zijn met deze benoeming.
Hiermee bestaat het bestuur sinds lange tijd
weer uit vijf personen.
Wim gaf aan dat hij zin heeft om bestuurlijk
actief te worden en zich graag in wil zetten om
nieuwe leden te werven, onder andere bij jongeren en allochtonen.
Daarna kwamen de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 aan de orde.
In grote lijnen konden de ingelogden zich vinden in de opzet van het bestuur, waaronder
geen lijsttrekkersverkiezing, al waren er op
sommige onderdelen wel vragen.
T.a.v. de wethoudersprocedure werd opgemerkt dat het goed zou zijn als de leden hierbij
ook hun voorkeur uit kunnen spreken:
1 Gaan we intern een kandidaat selecteren?
2 Gaan we extern een partijlid werven?
3 Heeft een zakencollege de voorkeur?
In de voorjaarsvergadering komen we hierop
terug. Het bestuur komt met een voorstel of
en zo ja welke variant de voorkeur heeft en
bespreekt dit met de leden.

Foto rechts: Harry Balgobind
wordt geInstalleerd als
fractiemedewerker

- Jaap Munniksma
Over de onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie werd opgemerkt dat het wellicht handig is om
hier toch ook een bestuurslid als adviseur aan toe te
voegen.
Bijzondere aandacht werd er gevraagd voor de
masterclass politiek. De bedoeling hiervan is mensen enthousiast te maken voor de (lokale) politiek.
Er hebben zich 10 mensen aangemeld. Door de
coronacrisis is de start uitgesteld tot in ieder geval
januari 2021. Op dit moment is niet te zeggen op
welke wijze er begonnen kan worden.
Mochten er nog belangstellenden zijn, dan kunnen
zij zich melden bij het bestuur.
Daarna was het woord aan de fractie over de
actuele politieke situatie in Smallingerland. Anton
Pieters (fractievoorzitter) geeft informatie over de
huidige situatie in de gemeenteraad. Het wantrouwen en achterdocht richting het college is bij
sommige partijen groot, waardoor een onwerkbare
situatie is ontstaan. De begrotingsvergaderingen
verliepen dramatisch. Mogelijk wordt de begroting
niet goedgekeurd door de provincie en moet er alsnog een herstelbegroting ingediend worden voor
15 december. Allemaal zaken die veel impact hebben en waar de fractie zich grote zorgen over
maakt.
Zo tegen negen uur waren we door alle punten.
De voorzitter bedankte alle aanwezigen en sloot de
vergadering met de woorden: “Dit was de 1e keer
dat we zo vergaderden, op zich wel werkte het wel,
maar hopelijk toch ook de laatste keer…”

Foto boven: Bert van der Meulen leidt
de 1e digitale ledenvergadering

