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POLITIEK CAFË 0VER BETAALBAAR EN FIJN WONEN IN SMALLINGERLAND
Op maandag 17 januari organiseert de PvdA Smallingerland
een politiek café met als thema
“Betaalbaar en fijn wonen in
Smallingerland”.
Als gastspreker is Henk Nijboer
aanwezig van 20.00 tot 21.00
uur.
Op dit moment is nog onzeker
op welke wijze het café gehou-

den kan worden, maar in de
voorbereidingen gaan we ook
uit van een digitale bijeenkomst.
Mochten we gewoon bij elkaar
kunnen komen, dan wordt de
bijeenkomst in Brede School
de Drait gehouden.
De kans is echter ook groot
dat het een digitale bijeenkomst moet zijn.

BEGROTING 22 - 25

In dat geval krijgen alle leden via
de mail nog meer informatie.
Sowieso wordt het hele programma van deze avond nog naar alle
leden verstuurd.
Het is de bedoeling dat ook niet
leden/geïnteresseerden deze
avond aanwezig kunnen zijn.
Noteert u wel alvast deze datum
in uw (nieuwe) agenda?

- Anton Pieters

De begroting ziet er goed uit.
Voor 2024 staat er wat weinig
ruimte onder de streep
(409.000), maar alle jaarschijven staan boven 0 en dat is wel
eens anders geweest. Een puntje van aandacht hierbij is wel
dat de vlag er anders bij had
gestaan als we de aalmoezen
van het rijk niet hadden gekregen. In onze ogen is hier structureel dan ook niet veel opgelost.
Wij denken dat we ons goed bewust moeten zijn van een aantal
dingen. Ons doel is niet het
spekken van de reserves. Als er
genoeg weerstandsvermogen is,
dan is het niet nodig om ontwikkelingen en nieuw beleid bij onze inwoners vandaan te houden.
Ons doel is wel om er voor te
zorgen dat de kinderen van nu
een toekomst hebben. Dat we
alle kinderen het uitzicht geven

dat er kansen zijn en dat ze
die kunnen pakken. Dat de
heilige graal niet het steeds
meer verdienen is, maar gewoon een gelukkig leven te
hebben met de mensen om je
heen.
Ons doel is om zoveel mogelijk
mensen gezond te houden.
Lichamelijk en geestelijk. En
daar komt het toverwoord
‘preventie’ weer.
Respect voor iedere organisatie die iedere keer weer te horen krijgen dat we meer van
ze willen voor minder geld,
terwijl verderop ondernemers,
die worden geacht door de
marktwerking met concurrerende tarieven te komen, onder het genot van een glas
whiskey afspreken dat de uurtarieven wel wat omhoog kunnen.

Ons streven zou moeten zijn om
zo weinig mogelijk gemeenschapsgeld in verkeerde zakken
te laten belanden.
Een meerjarenbegroting is vloeibaar voorzitter. Over ruwweg een
half jaar hebben sommigen van
ons het weer over de kadernota
en in minder dan een jaar ligt er
weer een nieuwe meerjarenbegroting. Gelukkig kunnen wij de
gemeente overdragen aan de
nieuwe raad met een positieve
meerjarenbegroting.
Dank u wel voorzitter.

Bestuur en Fractie wensen iedereen fijne feestdagen
en een gezond en inspirerend 2022 !
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TRANSITIEVISIE WARMTE SMALLINGERLAND

- Jan Johannes Veldkamp

Soms komt er in de raad een
onderwerp aan de orde waar je
op voorhand positief tegenover
staat en waar bij nadere beschouwing steeds meer kritische vragen ontstaan. Dit was
ook het geval met de
“Transitievisie Warmte Smallingerland”. Uiteindelijke doel:
Smallingerland van het aardgas af voor 2050.

Welke ervaringen zijn er in andere gemeentes met deze nieuwe
energievorm?
Wat zijn de gevolgen voor de
huurders in de wijken die van
het aardgas afgaan?
Hoe worden inwoners bij de transitie betrokken?
Er is in de visie sprake van een
consortium. Niet duidelijk is hoe
dit consortium eruit ziet en te
werk zal gaan.
Op zich een onderwerp dat ons Wat zijn de financiële gevolgen
als PvdA aan het hart gaat, een voor de gemeente? Het gaat hier
stap naar een duurzamere toe- om een heel groot project.
komst. Deze visie is mede opgesteld omdat dit vanuit de
De visie zoals deze er nu ligt is
landelijke overheid verplicht is. had wat de PvdA betreft beter
Gemeentes moeten eind 2021
gekund. Zo hadden wij graag
een warmte transitievisie heb- gezien dat ingezet zou worden
ben.
op een transitie waarin inwoners
vanaf het begin meedenken,
In de visie van de gemeente
keuzes maken en mede-eigenaar
Smallingerland wordt beschre- zijn. We maken ons ook zorgen
ven welke stappen gezet worover de verdeling van de kosten.
den tot 2030. Duidelijk wordt
Het zal toch niet zo zijn dat dedat het om een groot project
genen die al genoeg hebben progaat waar vrijwel iedere inwofijt hebben?
ner mee te maken krijgt. Veel
aandacht gaat uit naar de inzet In mijn uitgebreide stemverklaop geothermie (aardwarmte).
ring heb ik nogmaals met een
Geothermie wordt gezien als
kritische blik naar het voorstel
de meest kansrijke oplossing
gekeken: “De PvdA is overtuigd
voor het startgebied dat De
van het belang van de warmteWiken, De Bouwen, De Venen
transitie. Omdat dit vrijwel iederen De Singels omvat.
een in onze samenleving raakt,
is het belangrijk dat het op de
Omdat het een techniek betreft goede wijze gebeurt. Daarom
waar nog vrij weinig ervaring
waren we in het debat kritisch en
mee is en er veel onduidelijkzijn we dat nog steeds. Naar onheden zijn roept deze visie ook ze overtuiging kan deze transitie
diverse vragen op:
alleen succesvol kan zijn als deze

CORONATEST VOOR FINANCIEEL KWETSBARE INWONERS
Tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 21 december heeft
de fractie van de PvdA een motie ingediend, waarbij het college wordt gevraag om zelftesten aan te schaffen voor de
financieel kwetsbare inwoners
van Smallingerland.
De coronapandemie lijkt nog
lang niet bedwongen. Daarom
wordt een ieder met klachten

BELANGRIJKE DATA
11 januari
17 januari
25 januari 16 maart 2022 -

-

steeds opgeroepen om zich in
ieder geval zelf te testen. De
kosten voor zo’n zelftest lijken
met zo’n € 3,- per test nog mee
te vallen, maar voor een gezin
met 2 kinderen kan dit toch aardig oplopen, helemaal als er opgeroepen wordt dit regelmatig te
blijven doen.
Daarom heeft onze fractie aan
het college gevraagd om deze
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zoveel mogelijk van onderop,
door en met inwoners tot stand
komt. Op voorhand een consortium opvoeren zonder bekend te
maken welke partijen daar deel
van uitmaken en bepalen in welke wijken een warmtenet aangelegd wordt past daar ons inziens
niet bij. Een sturende rol van de
gemeente ook niet. We maken
ons ook zorgen over wie deze
transitie uiteindelijk gaat betalen. Laten we er voor waken dat
dat niet de mensen in een sociale
huurwoning zijn. We denken dat
het beter kan maar de reactie
van het college geeft ons enige
hoop op voortschrijdend inzicht.
Erop vertrouwend dat het college
de aangedragen aandachtspunten serieus neemt, zullen we met
de nodige terughoudendheid instemmen met het voorstel.”
De raad heeft op 21 december
ingestemd met de voorgestelde
transitievisie.

- Dinie Mulder
testen op aanvraag bij de gemeente Smallingerland gratis te
verstrekken aan de financieel
kwetsbare inwoners van onze
gemeente, zodat men minimaal
per persoon twee keer per week
een test kan doen.
De motie is unaniem aangenomen.

