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DE AFGELOPEN PERIODE
Een periode komt ten einde. Als
raad is het niet een periode
waar we trots op kunnen zijn.
Als PvdA fractie hebben we een
positie ingenomen waar we nog
steeds volledig achter staan.
Een eerste minpunt was natuurlijk het vertrek van Roel Haverkort. De rel die ontstond tijdens
het debat over Carins was zo
intensief dat er iemand geslachtofferd moest worden. In
eerste instantie namen we daarop het initiatief om uit de coalitie te stappen. Kort daarna besloten we als PvdA nog geen afscheid te nemen omdat we verantwoordelijkheid wilden nemen
en het niet voor iedereen duidelijk was waarom we de coalitie
zouden verlaten. De reden zou
dan niet voldoende zijn uitgediept.
Als fractie besloten we dat de
gemeente behoefte had aan een
bestuurder van buiten de gemeente. Iemand die hier nog
geen geschiedenis had in de
raad, zich niet gemakkelijk aan
de kant liet schuiven en duidelijke taal sprak. Die vonden we
uit meer dan 40 sollicitanten in
Cor Trompetter. De samenwerking was prettig en we hebben
nog steeds een warm contact.
Begin 2020, tijdens een debat
over 800.000 euro die de Lawei
als subsidie was toegezegd waar
sommige partijen tegen waren,
knapte er weer iets bij ons. Het
wantrouwen in het college was
vanuit sommige partijen zo
groot dat ze besloten extern juridisch advies in te winnen over
deze zaak. Dit terwijl het college
had toegezegd er naar te kijken

-Anton Pieters
en er op terug te komen. Ook
het college wilde juridisch advies inwinnen over deze impasse.
De manier van handelen was
voor ons reden om aan te geven dat we niet wilden werken
in wantrouwen en dat we de
coalitie zouden verlaten. Cor
heeft zijn ontslag ingediend en
is op verzoek van het college
nog even doorgegaan met zijn
werkzaamheden om geen gat
te laten vallen.
Er werd een onderzoek gedaan
naar het functioneren van de
raad waaruit duidelijk naar voren kwam dat wantrouwen een
grote rol speelde. Wantrouwen
van partijen naar elkaar, naar
het college en naar de organisatie. Daarnaast was er een
grote rolvervaging. Raadsleden gingen op de stoel van de
wethouder zitten en dat bevordert de processen niet. Het
advies van de onderzoekscommissie was om een zakencollege in te stellen om te zorgen
voor stabiel bestuur. Dit werd
op vier stemmen na door iedereen aangenomen. Het zakencollege werd voor het zomerreces geïnstalleerd en na
het reces begonnen de werkzaamheden.
Wat ons betreft was de keuze
voor een zakencollege een
goede. Er werden zaken opgepakt die steeds bleven liggen.
Er zijn grote stappen gezet
richting de toekomst. Ook het
zakencollege heeft het niet
gemakkelijk gehad. Er waren
geregeld behoorlijk spanningen tussen college en raad.

Helaas hebben we twee maanden
voor de verkiezingen nog afscheid
moeten nemen van de wethouder
financiën die er helemaal klaar
mee was.
Zijn portefeuilles worden voor de
nog resterende twee maanden
verdeeld onder de drie wethouders en de burgemeester. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat
dit goed komt.
Ondanks deze laatste gebeurtenis
verbeterden de afgelopen periode
de contacten tussen de verschillende raadsfracties en dat was
ook duidelijk te merken aan de
sfeer in de raad. Alles bij elkaar
opgeteld kunnen we stellen dat
de afgelopen periode niet een
wandeling in het park was. Ik
hoop dat partijen hebben geleerd
van deze periode. Wij in ieder
geval wel.
Nu de komende periode. Ik wil
niet vervallen in clichés die aan
het begin van iedere periode naar
voren komen. Iedereen stapt er
met de beste bedoelingen in.
Voor ons staat voorop dat we niet
weer een periode willen zoals de
afgelopen periode. Wij zoeken
samenwerking met gelijkgestemden en proberen op die manier op
te komen voor de belangen van
de inwoners. Dat is namelijk ons
werk. Opkomen voor de inwoners. We moeten ook niet te
beroerd zijn om onze fractie in De
Haag aan het werk te zetten.
Veel misstanden in onze
maatschappij worden daar gebrouwen en daar hebben we als
lokale fractie niet veel invloed op.
We zijn echter wel een lokale Partij van de Arbeid met een vleugel
in Den Haag.

Vervolg: De afgelopen periode
Ik kan een lijst maken van dingen die zijn gerealiseerd, maar
die bewaar ik voor de campagne en het jaarverslag van de
fractie.
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Al met al hebben we toch een
groot deel van ons programma
2018-2022 uit kunnen voeren.
Soms ondanks de pandemie en
soms dankzij de pandemie.

CAMPAGNENIEUWS
De campagne voor de gemeen- Het februari nummer van it
teraadsverkiezingen is los en
Roaske zal in het teken staan
begint op stoom te komen.
van de verkiezingen op 16
maart.
Het campagneteam, bestaande
uit (toekomstige-)fractieleden
Flyeren
en bestuursleden heeft het
Vanaf midden februari gaan we
campagneplan voor de komen- weer huis aan huis flyeren. In
de verkiezingen gemaakt. Een
groepjes gaan we de wijk in en
complicerende factor daarbij
brengen dan de verkiezingsflyer
was natuurlijk de corona. Hier- rond. Hiervoor hebben we nog
door moest van de meer tradi- wel hulp nodig bij het rondbrentionele opzet afgeweken worgen van de flyers. Middels de
den. In grote lijnen ziet het
ledenmail houden we u op de
plan er nu als volgt uit:
hoogte waar en wanneer we ergens flyeren, met daarbij het
Inzet Social Media.
verzoek om mee te helpen.
Via Facebook, Instagram of
LinkedIn worden al regelmatig Advertenties
items gepost waarmee wij ons In maart worden er in de huis en
al PvdA profileren. U kunt ze
huisbladen advertenties gevinden op onze PvdA pagina’s. plaatst.
Daarnaast laten diverse kandi- In samenwerking met het gewest
daten van zich horen via Twit- komt er een radiospot die de dater.
gen voorafgaand aan de verkiezingen uitgezonden gaat worden.
Fysiek
Natuurlijk vinden ook de
In het Centrum
“ouderwetse” uitingen nog
Op 26 februari, 5 en 12 maart
plaats. Inmiddels zijn de eerste staan we weer in het centrum
affiches klaar, al zal daar ook
van Drachten. Voor 12 maart
het één en ander veranderen.
heeft Habtamu de Hoop, ons
De gemeentelijke verkiezingsFriese PvdA lid in de Tweede Kaborden worden vervangen door merlid, al toegezegd dat hij die
digitale borden, waarvoor alle
middag langs zal komen tussen
deelnemende partijen hun affi- 14 en 15 uur. Mogelijk komt Liliches hebben kunnen inleveren. anne Ploumen één van deze
Daarnaast ontvangen alle leweekenden ook nog langs.
den bij it Roaske een kleiner
raamaffiche.

En verder…
-Op Valentijnsdag, 14 februari,
staan we bij bushaltes, om jongeren op te roepen om vooral
hun stem uit te brengen
(natuurlijk het liefst op de PvdA).
-Het lijsttrekkersdebat wordt gehouden op vrijdag 11 maart.
-Henk Nijboer, ook Tweede Kamerlid, komt langs voor het maken van een aantal filmpjes rond
de thema’s wonen, duurzaamheid en energietransitie. Deze
filmpjes worden gebruikt op de
Social Media.
-De Permanente Campagne gaat
door met het ophalen van zwerfvuil in de wijken.
Kortom er staan nog veel activiteiten in de planning, waarbij we
ieders hulp kunnen gebruiken.
Heeft u tijd en zin om mee te
doen laat het ons dan weten via
de gebruikelijke kanalen.

VERSTERKING GEZOCHT
In het werkplan van het bestuur is aangegeven dat er
vrijwilligers worden gezocht
voor verschillende activiteiten
binnen onze afdeling. Steeds
meer activiteiten komen op de
schouders van een beperkte
groep mensen. Daarom is er
een dringende behoefte aan
versterking.
Zo is het bestuur op zoek naar
twee nieuwe bestuursleden.
Het bestuur komt elke vier weken bijeen en is verantwoordelijk voor de organisatie binnen

de afdeling. Bij elke vergadering
is ook een fractielid aanwezig,
die verslag doet van de politieke
ontwikkelingen binnen de gemeente.
De taken worden in het bestuur
onderling verdeeld. Dus over de
invulling kan met de overige leden overlegd worden. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij Bert van der Meulen, de
voorzitter van onze afdeling.
Ook binnen de werkgroep communicatie is behoefte aan ver-

sterking. Deze werkgroep verzorgt het maandelijkse nieuws
naar de leden middels de
Nieuwsbrief, it Roaske of website. De werkgroep komt maandelijks kort bijeen (behalve in de
zomermaanden) om te bespreken wat er die maand naar de
leden gaat. Heeft u hiervoor belangstelling dan kan dat ook via
Bert van der Meulen of Cees Kuipers, lid van de werkgroep communicatie.
Telefoon Bert: 06-11446791
Telefoon Cees: 06-46430680

