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Je hebt rechtse partijen en rechtse partijen 

Al tijdens de verkiezingsavond als de uitslagen bin-
nenkomen worden ook de resultaten van het Kie-
zersonderzoek al gegeven. Waar komt de winst van 
de ene partij vandaan, welke bevolkingsgroepen 
hebben op welke partij gestemd etc.? 
Dit Kiezersonderzoek beperkt zich niet tot de verkie-
zingsdag. Sterker nog diverse universiteiten werken 
samen en verzamelen de meest uiteenlopende cij-
fers over de kiezer en de achtergronden. En publice-
ren daarover in de loop van het jaar. Heel interes-
sant. Zo kwam ik de volgende grafiek tegen die iets 
zegt over de rechtse politiek: 
 

 

Wat mij opviel en wat ik me eigenlijk nooit had ge-
realiseerd was dat rechts altijd al de meerderheid 
heeft gehad in Nederland. Het linkse blok is nooit 
groter geweest dan rechts. Ook niet ten tijde van 
het linkse Kabinet den Uyl. Wel zie je dat vanaf 
2010 rechts gaat uitlopen op links. Nederland is een 
rechts landje. 

En ik kwam vervolgens onderstaand overzicht te-
gen: 

 

 VAN DE VOORZITTER      - Bert van der Meulen  
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Geconstateerd wordt in het onderzoek dat 
mensen met weinig tot geen vertrouwen in 
politiek ook zeer negatief zijn over globalise-
ring, en bijzonder pessimistisch over hun eigen 
leven. ‘Afkeer van de politiek hangt samen 
met afkeer van de wereld”, schrijven de on-
derzoekers.  
 
Deze kiezers geven hun stem aan de meest 
rechtse partijen, PVV, JA21 en FvD. En VVD- 
en CDA-kiezers zijn minder wantrouwend.  
 
Dit wantrouwen wordt door de partijen rechts-
boven in de afbeelding staan gepositioneerd 
juist uitgespeeld en versterkt. Zie bijvoorbeeld 
het beschamende optreden van Kamerleden 
van FvD die oproepen tot tribunalen en stimu-
leren dat haatmails aan collega-Kamerleden 
worden verstuurd. Ja, dat voedt het wan-
trouwen.  
De redenatie is als ik niet gelijk krijg dan ligt 
het aan de ander die nog niet de ‘feiten’ kent.  
De basis van democratisch functioneren in een 
land, provincie of gemeente bestaat uit ver-
trouwen in de politiek en het eens zijn over de 
feiten. Wantrouwen is dodelijk voor democra-
tisch handelen. 
 
Dus rechts heeft weliswaar altijd een meerder-
heid gehad in Nederland. Dat vind ik uiteraard 
niet best. Maar rechts bestaat en dat vind ik 
eerlijk gezegd verontrustender, in toenemende 
mate uit ultra rechts en anti-democratisch. 
Partijen die kiezers die toch al wantrouwend 
zijn en een afkeer hebben van politiek naar de 
mond praten en wat graag zelfs nog wel wat 
olie op het vuur willen gooien. En daarbij zelfs 
democratische waarden ter discussie stelt.  
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 BIJDRAGE PVDA AAN BEGROTINGSDEBAT   - Anton Pieters 

Dat we het budget niet afsnoepen van mensen 
die daardoor uurtjes hulp in moeten leveren? 
 
HOE geven we onze leefomgeving voldoende 
aandacht?  
Kijken we naar alternatieve oplossingen om het 
woningtekort in de gemeente op te kunnen los-
sen? Zorgen we dan daarbij dat we voldoende 
rekening houden met de natuur en niet alle in-
secten verdelgen? Dat de bijtjes gewoon bloe-
metjes kunnen vinden?  
 
HOE geven we de komende omgevingswet vorm 
en wat gaat deze ons brengen?  
We zullen moeten zorgen dat onze basis daarvan 
stevig is. Zo stevig dat we er verder op kunnen 
bouwen. Wij durven de voorspelling wel aan dat 
de omgevingswet volgend jaar nog niet klaar is 
om ingevoerd te worden. 
 
HOE gaan wij bijdragen aan het oplossen van 
het energieprobleem?  
Zorgen we ervoor dat de rekening hiervoor niet 
bij de lagere inkomens terecht komt? Zorgen we 
er ook voor dat innovaties ten goede komen van 
de inwoners? En dat de winsten niet worden ver-
deeld onder een paar bedrijven? Gaan WIJ actief 
energie-armoede aanpakken? Of laten we dit 
over aan het rijk? 
 
 
Dit waren er zes voorzitter. U merkt het. Een 
gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen 
kunnen beantwoorden. Dat zullen we op dit mo-
ment dan ook zeker niet vragen van vijf college-
leden. 
 
Dit zijn niet de enige HOE vragen die we hebben. 
We hebben er veel meer. Misschien is het goed, 
als college, als organisatie, als gemeenteraad, 
maar ook als inwoners van onze gemeente, ons 
eerst eerst af te vragen WAAROM we deze pro-
blemen op willen lossen. Waarom het belangrijk 
is en voor wie we het doen. Dan te kijken naar 
HOE we er mee aan de slag willen en te beden-
ken WAT we daar dan voor moeten doen. 
 
Zeven is het geluksgetal voorzitter. Vandaar nog 
een zevende HOE vraag en dat is; HOE gaan we 
onze inwoners betrekken bij de vorige zes? Gaan 
we ons met zijn allen inzetten om de lokale de-
mocratie beter vorm te geven? 
 
Dankjewel voorzitter. 

Voorzitter, dit is onze laatste reguliere begrotings-
vergadering van deze periode. In maart zijn er 
weer verkiezingen en worden de kaarten opnieuw 
geschud. Op donderdag 24 maart wordt de nieu-
we raad geïnstalleerd. Altijd een belangrijk mo-
ment. Nieuw mengt met oud en ervaring met 
leerprocessen. Ik wil dan ook graag beginnen met 
de nieuwe lichting alvast iets mee te geven en ik 
citeer hier uit een memo van de Griffier. “Probeer 
de verleiding te weerstaan om mee te gaan in 
ambtenarentaal. Spreek als volksvertegenwoordi-
ger zodat uw buurman het ook snapt.”  
Dit is uit ons hart gegrepen voorzitter. 
 
We leken weer terecht te komen in een situatie 
waarin er bezuinigd zou moeten worden. De dis-
cussie die we hebben gehad over wat de gemeen-
te wel of niet zou moeten doen heeft niet veel op-
geleverd. Aan de andere kant betekent dat ook 
dat wat we nu wél doen misschien niet zo ver-
keerd is.  
 
Er ligt een sluitende begroting voor het jaar 2022. 
Hier gaat de provincie mee akkoord. Op 21 de-
cember buigen wij ons nog over de drie jaren na 
2022. Bezuinigingen lijken op dit moment niet no-
dig te zijn. Besluitvorming over de vierjaren-
begroting mag wat ons betreft ook in januari ge-
beuren om de medewerkers de gelegenheid te 
geven de opties goed uit te werken.  
 
Deze goede berichten betekenen wat ons betreft 
niet dat we nu lekker achterover kunnen gaan zit-
ten. We moeten met de toekomst aan de slag. En 
dan bedoelen we niet de volgende kadernota of 
de begroting die in november 2022 aan de beurt 
is, maar dan bedoelen wij de langere termijn. 
 
Zes HOE vragen voorzitter. 
 
HOE kunnen wij ervoor zorgen dat jongeren een 
breder perspectief krijgen?  
Dat ze allemaal de kans krijgen om te kunnen le-
ren? Dat er gekeken wordt naar hoe hun herse-
nen werken en dat het onderwijs daarop wordt 
aangepast? Dat ze op eigen benen kunnen staan 
als ze daar klaar voor zijn en niet noodgedwongen 
tot hun 27ste bij hun ouders moeten blijven wo-
nen? Dat opleidingen ervoor zorgen dat ze werk 
kunnen vinden, maar dat er ook aandacht is voor 
hoe je je in deze wereld staande houdt? 
 
HOE gaat het straks met onze inwoners die extra 
aandacht nodig hebben?  
De mensen die zich niet helemaal zelf kunnen 
redden, maar daardoor niet minder waardevol zijn 
en ook gewoon gewaardeerd willen worden?  
 
HOE zorgen we ervoor dat iedereen de zorg krijgt 
die nodig is?  
Zijn we ons bewust dat de druk op de zorg steeds 
hoger wordt? Gaan we ons er ook voor inzetten 
dat de inwoners die hun eigen huishoudelijke hulp 
prima kunnen betalen dat ook zelf gaan doen? 



Pagina 4 

 I.M. WIM BIJMA       - Ad van der Grijn 
Bij de verkiezingen van 1994 stond Wim niet meer 
op onze lijst. We verloren vier van de elf zetels. Op 
8 april van dat jaar, bij de installatie van de nieu-
we raad, nam Wim afscheid als wethouder.  
We konden later nog vaak genieten van zijn uit-
straling en zijn pretoogjes als zanger bij ‘De Pipe-
gaaltjes’.  

Op 26 oktober is Wim Bijma overleden. Hij was 
lange tijd raadslid en wethouder in onze ge-
meente.  
Ad van der Grijn schreef deze in memoriam 
over hem. 
 
Op zijn vierenveertigste kwam de in 1934 in 
Beetsterzwaag geboren Wim Bijma vanuit het 
jeugdwerk in de raad van onze gemeente. Hij 
stond bij die verkiezingen in 1978 op plaats 
negen. De samenwerking met PSP en PPR was 
verbroken en we haalden als PvdA zelfstandig 
elf zetels: Jan Jongstra, Gerhard Lammers, Age 
Joustra, Wopke Hoekstra, Chris IJsbrandy, 
Wietse Welling, Joke Jilderda, Jan van Poete-
ren, Wim Bijma, Geke van Boekel en Hans 
Hamstra.  
Wim ging zich vooral bemoeien met welzijnsza-
ken en hij stond zijn mannetje in de raad. Hij 
was een gevreesde debater en kwam vaak met 
emotie op voor ‘onze mensen’.  
Na zes jaar als raadslid volgde hij tussentijds 
wethouder Jongsta op met ‘welzijn’ in z’n  por-
tefeuille.  
 
Als bestuurder in een moeilijke tijd met Smal-
lenbroek als burgemeester en de WAO-crisis in 
de landelijke politiek, wist hij zijn welzijnssec-
tor toch in het centrum van de belangstelling te 
houden en gedaan te krijgen wat nodig was.  
Wim was, eerst als raadslid, maar later zeker 
ook als wethouder, de man die na afloop van 
soms verhitte discussies de boel bij elkaar 
hield. Vaak met een glas bier en een vrolijk 
wijsje op de mondharmonica.  
 
Bij de raadsverkiezingen van ’86 en ’90 was 
Wim onze enthousiaste, onvermoeibare 
lijstrekker. Als machinist en conducteur op het 
dieseltreintje vanuit Groningen om de aandacht 
te vestigen op de noodzaak van de Zuiderzee-
lijn. (Helaas is die er nog steeds niet). Als spre-
ker op de politieke markt, opgevrolijkt met 
dixielandmuziek. Benaderbaar voor iedereen.  
Hij was wat ze nu in de politiek ‘een uitsteken-
de ‘campaigner’ noemen. Hij was de man van 
zijn ‘Peevanderaa’ zoals hij onze partij altijd 
noemde.  

 

BELANGRIJKE DATA 

 

7 december - Gemeenteraadsvergadering 

21 deccember - Gemeenteraadsvergadering - Begrotingsdebat 

11 januari - 1e Gemeenteraadsvergadering van 2022 

 

16 maart -  Gemeenteraadsverkiezingen 
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 IMPRESSIE ALV VAN 29 NOVEMBER     - Jaap Munniksma 

Anton Pieters unaniem verkozen tot 
lijsttrekker van de PvdA Smallingeland. 
  
Nadat de coronacijfers weer sterk stegen, 
hebben we de ALV digitaal moeten doen. 
Alles leek zo goed. In de voorbereidingen 
was er geëxperimenteerd met Zoom en het 
opzetten van een stemtool ten behoeve van 
eventuele stemmingen over de kandidaten-
lijst. Maar op het moment suprême liep het 
toch niet zoals verwacht. Er was iets misge-
gaan met de link. Gelukkig kon dit na een 
lichte paniek in “de controlekamer” toch nog 
hersteld worden toen iedereen een nieuwe 
link toegestuurd werd. Om 20.00 uur verwel-
komde voorzitter Bert van der Meulen ieder-
een digitaal en hadden uiteindelijk 35 leden 
ingelogd op deze speciale ALV, die voorna-
melijk in het teken stond van de voorberei-
ding van de gemeenteraadsverkiezingen 
2022. 
 
In het eerste deel van deze bijeenkomst 
kwamen de huishoudelijk zaken aan de orde. 
De begroting 2022 werd besproken en goed-
gekeurd. Aandachtspunt voor volgend jaar: 
laat bij de begroting ook de bedragen van 
het vorige begrotingsjaar zien.  
Als kascommissie voor de kascontrole in het 
voorjaar werden Trees Flapper en Gerrit van 
der Schaaf benoemd. 
Het werkplan bestuur werd door de voorzit-
ter toegelicht. Natuurlijk staat dit zeker in 
het eerste kwartaal in het teken van de ge-
meenteraadsverkiezingen.  
Daarnaast was er speciale aandacht voor het 
werven van vrijwilligers. Veel leden geven 
aan dat ze zich wel kortstondig willen inzet-
ten, maar een verbintenis voor een langere 
periode niet ambiëren. Het bestuur gaat 
hiermee aan de slag. Ook om te voorkomen 
dat het (vele) werk, op de schouders van 
een steeds kleinere groep actievelingen te-
recht komt.  
 
Na een korte pauze was het tijd voor het be-
spreken van de conceptverkiezingsprogram-
ma en de conceptkandidatenlijst. 
Ten aanzien van het verkiezingsprogramma 
werden diverse opmerkingen gemaakt. Vaak 
betrof het opmerkingen over verheldering en 
concretisering van items. Zoals: kan de ge-
meente zelf weer een woningbouwvereniging 
zonder winstoogmerk opzetten: kunnen “de 
Melkert-banen” niet weer ingevoerd worden; 
kan de kostendelersnorm niet afgeschaft 
worden, zeker in het licht van de huidige te-
korten op de woningmarkt waardoor jonge-
ren langer thuis blijven wonen; kan de ge-
meente niet een actief beleid opzetten ten 
aanzien van de schuldenproblematiek, zoals 
ook in Utrecht gebeurd. Vaak waren deze 
onderwerpen wel terug te vinden in het pro-
gramma, maar dan enigszins anders gefor-
muleerd of verpakt. 

Over het open houden van het vliegveld werd een 
korte discussie gevoerd. Wel of niet open houden? Op 
dit moment wordt er op gemeentelijk niveau nog on-
derzoek naar gedaan. De meningen over het vlieg-
veld zijn in onze partij aan het schuiven. In het verle-
den was de PvdA daar een voorstander van, maar 
tegenwoordig wordt daar genuanceerder over ge-
dacht. Er werd voorgesteld om hierover een leden-
vergadering te houden. Dit werd door het bestuur 
overgenomen. 
Tijdens de bijeenkomst werden een tweetal amende-
menten ingediend en aangenomen.  
De eerste ging over het bouwen van woningen in de 
dorpen: 

❍ Om de woningcrisis te boven te komen gaan we 
meer woningen bouwen. Meer woningen in de dorpen 
en in Drachten. 
De tweede over het belangrijk maken van voor-
schoolse voorzieningen en de strijd tegen laaggelet-
terdheid: 

❍ Voorschoolse voorzieningen en laaggeletterdheid 
vormen een speerpunt in het programmatisch werken 
met als doel beter de doelgroepen te bereiken en 
achterstanden te verkleinen. 
Beiden werden zonder stemming aangenomen. 
 
 
Daarna werd de concept-kandidatenlijst besproken.  
Anton Pieters werd unaniem door de vergadering ge-
kozen als lijstrekker voor onze partij. Om de verjon-
ging in de partij een gezicht te geven werd Zahraa 
Aldaraaj een plekje hoger, nu op de derde, verkozen, 
waarmee zij van plek verwisselde met Maarten 
Noordhoff. Verder vonden er geen verschuivingen 
plaats, waarmee de conceptlijst nu definitief is ge-
worden. 
 
Na nog een korte toelichting op de plannen voor de 
campagne, met het opzetten van een strategie-, en 
campagneteam, werd de vergadering door Bert van 
de Meulen met de traditionele rondvraag afgesloten 
en kunnen we nu aan de slag met een mooie lijst ge-
motiveerde mensen en een verkiezingsprogramma 
om onze sociaaldemocratische doelen na gaan stre-
ven.  
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 WERKBEZOEK AAN M.O.S.      - Dinie Mulder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 11 november jongstleden brachten we met de 
voltallige fractie, inclusief een fractie-opvolger en 
een bestuurslid een fijn en interessant werkbe-
zoek aan de M.O.S (Maatschappelijke Onderne-
ming Smallingerland). 
 
Dit is wat MOS over zichzelf zegt: “Wij dromen 
van het leveren van een blijvende bijdrage aan 
een actief en betrokken Smallingerland en van 
een samenleving met een sterke, sociale samen-
hang, waarin iedereen mee kán en mág doen.”  
 
Dat klinkt ons als sociaaldemocraten natuurlijk 
als muziek in de oren en zou zomaar een zin kun-
nen zijn uit een PvdA-verkiezingsprogramma. 
Hun waarden beschrijven ze als “mens-gedreven, 
samen sterk en handelend vanuit sociaal vak-
manschap, onbevooroordeeld: elk mens doet er-
toe en is van betekenis”.  
 
Behalve “een spaghetti aan welzijnswerk”, zoals 
bevlogen directeur Ineke Weernink het ver-
woordt, beheert M.O.S. ook Poppodium Iduna, 
stichting OINK!, en de M.O.S-wegwijzers.  
Dat laatste fenomeen is in het leven geroepen 
tijdens de corona-pandemie, toen bleek dat men-
sen extra behoefte hadden aan contact tijdens de 
lockdowns. Je kunt met de M.O.S.-wegwijzers 
bellen en chatten als je bijvoorbeeld niet weet 
waar je met je hulpvraag naartoe moet, als je 
zorgen en vragen hebt, als je gewoon behoefte 
hebt om even te praten omdat je je bijvoorbeeld 
alleen voelt, of als je zelf hulp wilt aanbieden (!). 
 
OINK! verzorgt het Peuterspelen, wat georgani-
seerd wordt voor peuters van 2 – 4 jaar, die daar 
2 dagdelen per week in groepsverband aan deel 
kunnen nemen (“Spelen voor Later”) en de VVE 
(voor- en vroegschoolse educatie) voor peuters. 
Dit vindt plaats in de wijk waar de peuters zelf 
wonen. OINK! onderhoudt actief goede contacten 
met peuterspeelzalen, onderwijs, wijkwerk, op-
voedingsondersteuning, enz. Peuterspelen is een 
aanvulling op de opvoedingssituatie en kan dus 
alleen succesvol zijn bij betrokkenheid van de 
ouders/verzorgers. 
 
Waar wij als PvdA erg blij van worden is dat 
M.O.S. “met de poten in de klei” in de buurt en 
de wijk aanwezig is, ook letterlijk dus met mens-
kracht. Zo is M.O.S. voorzitter van 7 Treft’t-
teams,  bijvoorbeeld in de wijken Noordoost, de 
Wiken, de Bouwen en de Venen.  

Bij die teams schuiven wel 20 deelnemers aan, 
bijvoorbeeld MindUp, Krajicek Foundation, GGZ, 
de wijkagent, het Sportbedrijf, onderwijs. Er 
wordt overal breed ingezet op ontmoeting. Wijk-
werkers zijn daadwerkelijk ín de wijk en óp straat 
om met buurtbewoners in contact te komen. 
 
Inzet op ontmoeting, onvoorwaardelijke entree, 
iedereen is welkom, is ook leidend principe bij de 
plannen voor ontwikkeling van de wijkcentra en 
in het bijzonder voor centrum @Holdert. Het is 
de bedoeling dat hier onder andere een Jongeren 
Activiteiten Centrum wordt gevestigd voor kwets-
bare jongeren van 6 tot 27 jaar. Er zal worden 
gewerkt met een vaste bekostiging, dus het aan-
tal bezoekers maakt dan geen verschil. Dat vin-
den wij mooi, want zo haal je de perverse prik-
kels uit de zorg.  
 
Wij denken dat M.O.S. met hun manier van wer-
ken veel bijdraagt aan preventie van problemen 
en dat vinden wij buitengewoon belangrijk. Het is 
altijd moeilijk om te bewijzen hoeveel financieel 
voordeel dat oplevert en heel vervelend voor dit 
soort organisaties dat ze zich altijd maar weer 
moeten bewijzen, maar wij zijn er wel van over-
tuigd dat dat financiële voordeel er in grote mate 
is. Daar gaat het natuurlijk niet om, het gaat om 
het welzijn van onze inwoners.  
 
Wij wensen M.O.S. veel succes bij alle goede din-
gen die ze doen voor (de inwoners van) onze ge-
meente.  
 
 
 
      Foto onder: Op bezoek bij M.O.S.  
      met inachtneming van 1,5 meter ... 
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Vaak gaat het in it Roaske over de lokale politiek. 
Deze keer ook een bijdrage van Jacqueline Kalk, 
Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur, 
over de landelijke politiek van dit moment. Deze 
bijdrage is overgenomen van de website van het 
Centrum voor Lokaal Bestuur.  
 
We lijken in een continue déjà vu te zijn beland. 
Weer de onduidelijkheid, weer een overbelaste zorg 
en weer de onzekerheid voor scholen die iedere dag 
iets anders horen over een mogelijke sluiting. En 
anders dan in het begin van de crisis toen iedereen 
overvallen werd door een onbekend virus en we-
reldwijde pandemie, mag je nu toch wel spreken 
van falend beleid op alle fronten. Dankzij het kabi-
net, dat elke keer te vroeg de teugels loslaat en 
vervolgens te laat acteert, zitten we nu in deze 
puinhoop en onzekerheid. 
 
Iedereen wordt door de onzekerheid getroffen. Daar 
viel deze week voor niemand aan te ontsnappen: 
wel of geen code zwart, wel of geen sluiting van het 
onderwijs, wel of geen thuiszorg en wel of geen uit-
stel van de heupoperatie. Blijven de winkels open 
en kunnen we samen kerst vieren? En wat te den-
ken van al die gezinnen, waar de spanningen oplo-
pen doordat het aantal vierkante meters niet is be-
rekend op het lange thuiszitten? 
 
In een week, waarin de coronacijfers alle media do-
mineren, zou je het bijna vergeten, maar er gebeu-
ren ook nog andere dingen. Wanneer je daar naar 
kijkt, vallen meteen de parallellen met het falende 
coronabeleid op. De besluiteloosheid van het niet 
ingrijpen en niet consistent maatregelen treffen en 
uitvoeren, zie je op alle onderdelen van het rege-
ringsbeleid. De ouders van de toeslagenaffaire wor-
den niet snel en goed uit hun misère geholpen, de 
aanpak van de aardbevingsschade is geen steek 
verder, de wooncrisis wordt met de dag erger, de 
stikstofcrisis is nog steeds niet opgelost, en de 
vluchtelingenopvang wordt maar niet fatsoenlijk 
geregeld. En dan hebben we het nog niet eens over 
Afghanen, die wel voor ons mochten werken, maar 
niet op ons konden rekenen, toen de Taliban 
‘onverwacht en snel’ de macht overnam. 
 
De laatste in deze schrijnende reeks was Rutte, die 
zich op de klimaattop van Glasgow weigerde aan te 
sluiten bij de kopgroep van landen die stoppen met 
buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen. 
Want zei de premier: ‘We zijn demissionair.’ Een 
bijzonder vreemd argument als je je bedenkt dat 
het ‘demissionaire’ kabinet hier zich al 252 dagen 
niets van aantrekt. Uiteindelijk besloot Rutte zich 
onder druk van de – missionaire – Kamer wel aan 
te sluiten bij de kopgroep die zichzelf de enigszins 
vage naam Export Finance for Future (E3F) heeft 
gegeven.  

 
 
Over een jaar stoppen we dus met het subsidi-
ëren van kolen-, olie, en gasprojecten in het 
buitenland. Op zich goed nieuws. Helemaal als 
je in ogenschouw neemt, dat de zeven coalitie-
landen de afgelopen drie jaar nog voor $ 20 
miljard in fossiele subsidies staken, terwijl de 
duurzame energie het met een schamele $ 17 
miljard moest doen. Wie dacht dat Nederland 
dat beter doet, moet ik teleurstellen: $ 3,2 mil-
jard voor fossiel ten opzichte van $ 728 miljoen 
voor schoon. 
 
Dat kan en moet anders. Maar het mag al bijna 
geen verrassing meer heten: het kabinet laat 
het wederom afweten. En net als met corona, 
waar concrete resultaten uitblijven, is het kabi-
net ook hier heel tevreden met zichzelf. We 
moeten het doen met de volstrekt nietszeggen-
de en ontoereikende constatering: ‘We willen 
zowel onze klimaatdoelen halen als onze toe-
komstige economie stimuleren en zorgen voor 
een gelijk speelveld, dus dat zoveel mogelijk 
landen meedoen’. Met wat minder woorden, 
maar wel helderder geformuleerd: alles blijft 
zoals het is. 
 
Ondertussen huilt demissionair minister Blok 
tranen met tuiten om het vertrek van Shell en 
haalt hij zonder blikken of blozen de dividend-
belasting van stal. Wel een uiterste wanhoop-
poging om een grote multinational te pleasen, 
maar geen cent extra investeren om de kli-
maatdoelen te halen. Het is steeds hetzelfde 
verhaal: op grote woorden volgen veel te wei-
nig daden. 
 
*Uit: Centrum voor Lokaal Bestuur, 28 novem-
ber 2021 
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 DE WAARDEN VAN DE PVDA 

Op de ALV is het verkiezingsprogramma vast-
gesteld. Hierin staan de plannen van de PvdA 
Smallingerland voor de komende jaren. Maar 
wat zijn de waarden van waaruit naar de toe-
komst wordt gekeken? En wat zien we daarvan 
terug in het verkiezingsprogramma? 
Hieronder worden de waarden van de PvdA be-
schreven met enkele voorbeelden waarbij deze 
waarden hun betekenis krijgen. 
 
Bestaanszekerheid:   
Om echt vrij te kunnen zijn streven we naar 
bestaanszekerheid voor iedereen. Bestaansze-
kerheid is het recht op een fatsoenlijk bestaan. 
Een plek waar je kunt thuiskomen, een inko-
men waar je op kunt rekenen, een vangnet 
voor als het tegenzit en kansen voor je kin-
deren. Dat is niet een voorwaarde voor voor-
uitgang, dat ís vooruitgang. Iedereen heeft er 
recht op om volwaardig mee te kunnen doen 
aan de samenleving.   
 
O We willen een onderzoek en/of experiment 
om het basisinkomen in te voeren. 
O Er wordt geïnvesteerd om mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten 
doen aan de samenleving. 
 
Vrijheid:   
Vrijheid betekent dat je mee kan en mag doen. 
Dat er voor iedereen een plek is om jezelf te 
kunnen zijn. Om je dromen na te kunnen ja-
gen. Om een bijdrage te kunnen leveren. Om 
je te kunnen ontwikkelen op de manier die bij 
je past. Wij vinden dat vrijheid er voor ieder-
een moet zijn.  
Vrijheid is geen privilege. Alleen als je vaste 
grond onder de voeten hebt, voel je de vrijheid 
om te kunnen springen. Daarbij geldt dat de 
vrijheid van de een niet ten koste mag gaan 
van de vrijheid van de ander. Want alleen als 
we ons voor elkaar verantwoordelijk voelen, 
kunnen we allemaal vrij zijn.   
 
O De lhbtiq+ gemeenschap wordt waar nodig 
ondersteund. 
O Inburgering start bij voorkeur al op het AZC.  
 
Gelijkwaardigheid:   
Alle mensen zijn gelijkwaardig. Bestaanszeker-
heid is er daarom voor iedereen. Dat betekent 
dat iedereen dezelfde kansen heeft op een 
goed werk, een fijn huis, liefdevolle zorg en het 
beste onderwijs. Gelijkwaardigheid staat onder 
druk wanneer een kleine groep zich steeds 
meer kan veroorloven en een grote groep 
steeds minder. De wijk waarin je woont, je 
achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit 
bepalend zijn voor wie je later wordt.   
 
O Prioriteit voor de voorschoolse opvang en 
aanpak laaggeletterdheid. 
O Schuldhulpverleningstrajecten worden ver-
kort. 

Solidariteit:   
Bestaanszekerheid voor iedereen moet iedere keer 
opnieuw worden bevochten. Als een steeds kleinere 
groep zich steeds meer kan veroorloven en een gro-
tere groep steeds minder, komt bestaanszekerheid 
voor iedereen in gevaar. Spreiding van kennis, 
macht en inkomen is een middel om bestaanszeker-
heid voor iedereen te organiseren. Eerlijk delen en 
solidariteit zijn het antwoord op hebzucht, egoïsme 
en onrechtvaardigheid.   
 
O De breedste schouders dragen de zwaarste las-
ten. Bij het maken van keuzes met financiële keuzes 
mogen deze nooit ten koste gaan van mensen met 
een smalle beurs. 
O We willen dat de gemeente onderzoekt om de 
WMO bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken. 
 
Duurzaamheid:   
Bestaanszekerheid willen wij niet alleen voor ieder-
een nu, maar ook in de toekomst. Duurzaamheid is 
daarmee direct aan de kernvoorwaarde bestaansze-
kerheid verbonden. Dat betekent eerlijke groei, 
groene banen, groene technologie, solidariteit met 
toekomstige generaties en een gezond leven. 
De Sustainable Development Goals (SDGs), ook wel 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten 
een eind maken aan armoede, ongelijkheid en kli-
maatverandering in 2030. Vanuit onze waarden on-
derschrijven wij ook in Smallingerland deze doelen 
vanzelfsprekend.  
 
O Energieneutraal bouwen wordt het uitgangspunt 
voor het bouwen in alle wijken en dorpen. 
O Zonneparken hebben een grote impact op natuur 
en omgeving, Daarom hebben we een sterke voor-
keur voor zonnepanelen op de daken. 
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit ons verkie-
zingsprogramma. Het complete programma kunt u 
vinden op onze website www.pvdasmallingerland.nl. 
Daar komt binnenkort ook de verkorte versie van 
ons programma te staan.  
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