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UIT DE RAAD
Het jaar is nu een maand oud en
het lijkt politiek rustig begonnen…
Echte spannende onderwerpen
waren niet aan de orde in de
Raad. Hoewel, even leek het er
op dat het zwembad toch weer
voor de nodige verdeeldheid in
de Raad ging zorgen.
Met een bescheiden aanpassing
kunnen er 10 in plaats van 8
wedstrijdbanen in het nieuwe
complex gerealiseerd worden.
Deze aanpassing blijft geheel
binnen het beschikbaar gestelde
budget. Toch waren er een paar
partijen die meenden hierin een
nieuwe mogelijke overschrijding
te zien. Na een goede uitleg van
de wethouder bleek dit niet het
geval te zijn en werd de motie
hierover niet aangenomen.
Een gevolg van het Lawei- onderzoek is dat de Gemeenteraad
meer betrokken, c.q. beter geïnformeerd, wil worden als het
gaat het realiseren van grote

- Jaap Munniksma
projecten. Nadat eerder criteria voor wat als groot project
wordt aangemerkt gaat worden, waren vastgesteld, wordt
de Raad in januari gevraagd
om vier op handen zijnde projecten als dusdanig aan te wijzen.
Dit zijn:
-Nieuwbouw zwembad
De Welle;
-Oudega aan het water;
-Clustering nieuwbouw
Speciaal Basisonderwijs;
-Uitbreiding woonwagenstandplaatsen.
Hoewel de criteria zijn vastgesteld, levert dit onderwerp nog
wel enige discussie op: op welke wijze wordt de Raad hierbij
betrokken en zijn dit alle projecten voor dit moment?
In de Raad van 2 februari
wordt hierover besloten.
Toch liggen er ook al een paar
angels in het verschiet.

GROOT VERSCHIL IN WIJKEN BAART PVDA ZORGEN
In november 2020 verscheen
het rapport ‘Herijking Minimabeleid 2019/2020 Gemeente
Smallingerland’.
In het rapport worden onder
andere grote verschillen tussen
de verschillende wijken in
Drachten geconstateerd.
In de wijk De Singels bijvoorbeeld behoort slechts 3% tot de
minimahuishoudens, terwijl dit

in de wijk Noord-oost 27% is
en in De Wiken 20%.
De verschillen zijn dusdanig
groot dat er in feite gesproken
kan worden over een
“verdeelde stad.” De PvdAfractie vindt dit erg zorgelijk
en heeft daarom hierover vragen aan het college gesteld.
De Fractie wil van het College
weten hoe zij hier tegenaan

Op 16 december is de gemeentelijke begroting goedgekeurd door
de provincie. Hiermee is voorkomen dat de gemeente onder toezicht van de provincie is geplaatst. Na het schrappen van
diverse onderwerpen kon de begroting afgesloten worden met
een overschot van €15.000,- in
het eerste jaar.
Bij de geschrapte onderwerpen
zitten ook projecten die wel heel
belangrijk zijn en doorgang moeten vinden, zoals de invoering
van de nieuwe omgevingswet in
2022. Het College vraagt het door
een kleine meerderheid in de begroting geschrapte bedrag van
€424.000,-- beschikbaar te stellen. Het is wettelijk een gemeentelijke taak, waarvoor de gemeenten zelf 70% moeten opbrengen. Hiermee zou dan het
positieve resultaat voor 2021 als
sneeuw voor de zon verdwijnen.
Dit voorstel zal de komende weken besproken worden …
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kijken; welke informatie er vanuit
de wijkraden binnenkomt; of er
extra inzet wordt gepleegd om de
leefbaarheid in bepaalde wijken te
verbeteren.
Daarnaast wil de Fractie van het
College weten wat er met de aanbevelingen uit het rapport wordt
gedaan.
De verwachting is dat het College
begin februari antwoord geeft op
deze vragen.
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OPROEP
Op het politieke toneel valt
de komende maanden veel
te beleven:
Op 17 maart 2021 zijn er
landelijke verkiezingen;
In maart 2022 worden de
gemeenteraadsverkiezingen
gehouden.
De voorbereidingen voor
campagneactiviteiten zijn
inmiddels in gang gezet.
Voor de landelijke verkiezingen zullen dit een aantal fysieke activiteiten zijn, zoals
het beplakken van de gemeentelijke verkiezingsborden en een aantal gerichte
flyer-acties.
De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
duurt langer. Het bestuur is
met de Fractie begonnen
met de procedure voor het
opstellen van het verkiezingsprogramma.

Daarbij willen we ook graag
input van andere leden of belangstellenden met een warm
PvdA hart.
Ook is de masterclass gestart,
waarbij geïnteresseerden kennis maken met de (lokale) politiek. Hiervoor hebben zich
10 deelnemers gemeld. Misschien willen een aantal deelnemers zich hierna verder inzetten voor de gemeentepolitiek, maar mogelijk zijn er
ook nog andere leden die belangstelling hebben voor een
actieve rol in de lokale politiek.
In het bestuur zelf komt ook
een plek vrij. Jannigje Dijkstra heeft aangegeven dat zij
na de ALV in maart stopt met
haar partijactiviteiten. Mogelijk is er iemand onder u die
haar penningmeesterschap wil
overnemen!

Veel activiteiten worden verricht door bestuur-, en fractieleden. Het zou heel fijn zijn
als we de basis kunnen verbreden.
Heeft u belangstelling of wilt
u deelnemen aan een genoemde activiteit dan bent u
van harte welkom.
Natuurlijk kunt u ook eerst
informatie inwinnen bij één
van de bestuurs- of fractieleden.
Voor vragen, neem gerust
contact op met Bert van der
Meulen (voorzitter, telefoon
06-52145863), of
Jaap Munniksma (secretaris,
telefoon 06-22610600).

LANDELIJKE POLITIEK HOUDT OOK GEMEENTE BEZIG
De uitkomsten van de enquêtecommissie over de
toeslagenaffaire houden ook
de gemeentes bezig.
Veel partijen wilden weten
of er inwoners in hun gemeente waren die het
slachtoffer waren geworden
van de praktijk zoals in het
rapport omschreven.
Zo ook de PvdA-fractie in
Smallingerland. Zij heeft
hierover vragen gesteld aan
het college van B&W. Gelukkig betrof het in onze gemeente maar een paar personen.

Ook de hiermee inherent zijnde schuldenproblematiek
vroeg de aandacht. Na vragen
van PvdA-fractie is er vanuit
het gemeentehuis actie ondernomen.
Inwoners die hiermee te maken hadden konden zich melden met de bedoeling dat zij
gemeentelijke ondersteuning
kunnen krijgen.
In het verlengde hiervan is er
ook aandacht voor de wijze
waarop mensen in de bijstand
worden tegemoet getreden.
Worden zij gezien als potentiële fraudeurs, of voert de ge-

BELANGRIJKE DATA
2 februari - Gemeenteraadsvergadering
6 februari - Aftrap Tweede Kamerverkiezingen
16 februari - Gemeenteraadsvergadering
29 maart - ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA SMALLINGERLAND

meente een beleid waarbij
sprake is van “in de geest
van de wet”? De Fractie
houdt ook hierbij de vinger
aan de pols.
Mocht u om wat voor reden
zich onheus bejegend voelen
door de overheid/gemeente
dan hebben wij als partij van
de arbeid ook nog het ombudsteam. Zij staan voor u
klaar om u te helpen met
kwesties tussen overheid en
burger. Hiervoor kunt u contact opnemen met
Harry Balgobind (telefoon 0621430011).

