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SMALLINGERLAND REGENBOOGGEMEENTE
Door omstandigheden is er in
september geen nieuwsbrief
verschenen. Toch vonden er een
aantal ontwikkelingen plaats
Daarover kunt u in deze nieuwsbrief meer lezen.
Om te beginnen:
Smallingerland is als één van de
laatste gemeentes in Friesland
een Regenbooggemeente geworden. Nadat aan het begin

van deze raadsperiode er geen
meerderheid voor was, keerde
het tij alsnog na een Ronde
Tafel over inclusiviteitsagenda.
Tijdens die Ronde Tafel werd
door een jonge homoseksueel
duidelijk gemaakt dat het voor
jongeren in Smallingerland
nog steeds moeilijk is om voor
hun geaardheid uit te komen.
Zijn betoog was zo aangrij-

pend dat de Raad in september
alsnog een motie aannam, waarin
gevraagd werd om een Regenbooggemeente te worden.
Nu stemde de gehele Raad hiermee in.

ANTON PETERS KANDIDAAT-LIJSTTREKKER PVDA SMALLINGERLAND
Het bestuur heeft Anton Pieters
voorgedragen als lijsttrekker
voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022. Op dit moment is Anton
Pieters de fractievoorzitter van
de PvdA-fractie.
Hij is voorgedragen na gesprekken die de kandidaatstellingscommissie heeft gevoerd met
verschillende kandidaten die een
functie als raadslid voor de PvdA
ambieerden.

Op de eerste acht plaatsen van
de voordracht staan verder
2 Dinie Mulder
3 Maarten Noordhoff
4 Zahraa Aldaraaj
5 Menno Broers
6 Jan Johannes Veldkamp
7 Wilfried Jellema
8 Theun de Boer
Tijdens de ledenvergadering
van 29 november wordt de
conceptlijst voorgelegd aan de
leden, waarna deze definitief
wordt vastgesteld.

BESTUURLIJKE ZAKEN - AANKONDIGING ALV 29 NOVEMBER
Het bestuur zelf heeft ook niet
stil gezeten. Zaterdag 9 oktober
is een delegatie van het bestuur
naar een gewestelijke dag geweest, waarbij met verschillende
afdelingen gesproken is over de
opzet van de campagnes in de
verschillende gemeentes.
Het was prettig om te merken
dat wij als afdeling goed op
schema liggen wat de voorbereidingen betreft.

Voor de campagne zelf wordt
nog enige versterking gezocht.
Daarover zijn gesprekken
gaande.
Om dit alles met de leden te
bespreken is ook al een datum
gepland:
maandag 29 november in
de Utwyk.

Agendapunten voor de ALV o.a.:

Noteert u deze datum alvast in
uw agenda? Meer informatie
krijgt u ruim van tevoren.

De stukken worden medio november aan de leden verstuurd
en op onze website geplaatst.

-Werkplan bestuur 2022
-Begroting 2022
- Vaststellen kandidatenlijst
- Vaststellen verkiezingsprogramma.
- Vaststellen draaiboek GRV
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VANAF DE ZIJKANT
Begrijpt u het? Begrijp ik
het?
Dit stuk is niet een datagedreven stuk. Dus de exacte
data waarop een en ander
heeft plaats gevonden heb ik
niet opgezocht. Wel probeer ik
in dit stuk mijn verbazing weer
te geven over wat er de afgelopen periode in de Raad is gebeurd.
Smallingerland staat momenteel niet bekend als een gemakkelijk te besturen gemeente. Maar wat er zich in de raad
van 12 oktober afspeelde deed
mij afvragen: “Wat gebeurt
hier allemaal?”
Aan de orde waren de Jaarstukken 2020. Aan het woord
kwam ELP woordvoerder Yntze
de Vries. Hij kwam hevig geëmotioneerd op mij over. Aanleiding was het negatieve accountsrapport over de financiën van Smallingerland.
Volgens de Vries had hij altijd
al gezegd dat het financiële
beleid van de gemeente niet
klopte. Daarbij begon hij verbaal om zich heen te slaan
richting ambtenaren en college
en in het bijzonder de burgemeester. Ook diverse raadsleden kregen een veeg uit de
pan.
Maar, vroeg ik mij af, was het
niet de ELP die in 2018 hoog
van de toren blies en stelde
dat er “binnen dit huis orde op
zaken moest worden gesteld!”
Met twee wethouders in het
college kregen ze veel ruimte
om hiermee aan de slag te
gaan.

- Jaap Munniksma
Vanaf het begin was de ELP de
grootste oppositiepartij binnen
de coalitie (vrij naar Anton Pieters); de fractie trok zich weinig
aan van wat (ook de eigen) wethouders voorstelden.

Na twee jaar was het 5 partijen
college na veel intern gedoe verOver de dienstverlening was de vangen door een zakencollege. Dit
ELP ontevreden. Onder verant- met instemming van de ELP. De
woordelijkheid van hun eigen
raad zou zich kritisch maar welwilwethouder werd er ruim 6 millend opstellen. Van begin af aan
joen euro uitgetrokken om dit te was duidelijk dat niet alle partijen
verbeteren; 6 miljoen waarbij
hieronder hetzelfde verstonden. (U
wel werd aangegeven waaraan
mag raden wie het voortouw
dit zou worden uitgegeven
nam). Ambtenaren klaagden, zeer
(scholing, extra menskracht
tegen hun gewoonte en gedragse.d.), maar niet zichtbaar met
code in, over het politieke klimaat
welk verwacht resultaat ten
dat was ontstaan in de gemeente
aanzien van de dienstverlening. en waaronder het zeer moeilijk
(Uit eigen ervaring weet ik dat
werken was.
het weken kan duren voordat er
antwoord komt op een eenvou- En dan nu weer het vliegveld. Terdige vraag.)
wijl de organisatie (c.q. “het huis”)
zich nog bezig houdt met de vraag
Vorig jaar werd op voorstel van hoe verder met het vliegveld, komt
het CDA de aanpak van de Bur- de ELP met het voorstel om het
gemeester Wuiteweg wegbezui- vliegveld maar te schrappen en
nigd. Hierbij was inbegrepen de hier huizen te bouwen. Los van de
aanleg van een zebrapad ter
inhoud van het voorstel, lijkt het
hoogte van Sûnenz en de Servi- mij dat deze werkwijze de bestuurceflat. De ELP steunde destijds
baarheid van de gemeente er niet
dit voorstel.
gemakkelijker op maakt.
Groot was mijn verbazing toen
ik later in de Serviceflat een
Straks zijn we in maart 2022
brief van de ELP aan de bewo(peildatum 27-10) 11 wethouders,
ners zag liggen, waarin gesteld 1 burgemeester en 1 gemeentesewerd dat de ELP zich sterk zou
cretaris verder. Maar wat zijn we
maken voor de aanleg van een
in onze gemeente met zijn
oversteekplaats.
“rokende puinhopen” (LC) opgeschoten onder de vleugels van de
Het vliegveld Drachten is al jaELP?
ren een heet hangijzer. Diverse
colleges hebben zich er al over
gebogen. Maar in 2018 zou de
nieuw benoemde ELP wethouder
hier slagvaardig mee omgaan.
Er kwam een voorstel over de
wijze waarop het vliegveld open
kon blijven, maar dit werd eigenhandig door de ELP neerge-

BELANGRIJKE DATA
2 november
9 november
23 november
29 november

sabeld en viel hiermee zijn eigen
wethouder af. De raad gaf de wethouder de opdracht mee om met
een beter voorstel te komen.

- Hele middag Gemeenteraad - Begrotingsvergadering
- Gemeenteraad
- Gemeenteraad
- ALV IN TEKEN VAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

16 maart 2022 - Gemeenteraadsverkiezingen

