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 Van de Voorzitter

 Wildplassen

Uit de raad

“Over de eigen schaduw heenstappen.”

Is dat er in de loop van dit jaar van gekomen? 

Voor het vervolg heeft Smallingerland nu dit zakencol-
lege, bestaande uit ter zake kundige ex bestuurders.                                                                       

Aan de slag dus en met verve! Het nieuwe voorstel 
voor de nieuwe locatie van “de Welle” werd gepresen-
teerd. Vooraf leek het erop dat voor de Noorderho-
geweg een meerderheid in de raad was, ELP, CDA, 
VVD en Smallingerlands Belang, 16 zetels van de 
31; jammer genoeg - in mijn ogen dan - bleek bij het 
debat en later bij de stemming dat de VVD en daarna 
ook het CDA tot een andere keuze waren gekomen. 
Uiteindelijk toch naar de Sportlaan. In het debat heb ik 
nergens gehoord hoe de burgers over de keuze dach-
ten maar dat kan aan mijn concentratie en of gehoor 
hebben gelegen. 

Ondanks een rimpeling in het onderliggende vertrou-
wen bleef de groep eendrachtig samen op meerdere 
onderwerpen oplossingen zoeken, het was per slot 
van rekening een meerderheid in de raad. Het resul-
taat kennen wij. De begroting voor 2021 (en daarmee 
ook de volgende 3 jaren) van het college werd 
geamendeerd met meerdere aanpassingen en 
teruggestuurd. Zoiets was niet eerder gebeurd in de 
geschiedenis van onze gemeente. Het ging ook niet 
om niks:

Onze partij wilde, deels uit ons partijprogramma: 

Niet de voorgestelde OZB verhoging, 
€ 3 miljoen bezuinigen op het Sociaal Domein en 
€ 1 miljoen op het ambtelijk apparaat.

SmallingeSmallingerrlandslands
BelangBelang

Uw mening telt!Uw mening telt!

SmallingeSmallingerrlandslands
BelangBelang

Uw mening telt!Uw mening telt!

Van de Voorzitter, Fred de Groot

Wat een jaar. Dachten wij in juli/augustus met de 
vakantie nog dat het einde van de corona-crisis in 
zicht was, nu weten wij (helaas) anders. De crisis 
neemt nog toe, het einde is niet in zicht. Je zou er 
moedeloos van worden. En als ik dit schrijf is de ver-
wachting dat wij in ons land naar een bijna volledige 
lock-down gaan. 
Toch moeten wij in deze donkere decembermaand 
positief blijven vooruitzien, wellicht dat de ontwikkelde 
vaccins zullen helpen. Met dit vooruitzicht gaan wij de 
Kerstdagen in. Ook namens Yvonne wens ik jullie 
allemaal mooie, gezellige feestdagen en een voor-
spoedig Nieuwjaar.

Politieke terugblik.

Door de corona pandemie is met geen enkel voor-
gaand jaar een vergelijking te maken. Hoewel mis-
schien wat kort door de bocht, ik vind dat het totale 
maatschappelijke gebeuren behoorlijk ontwricht is. 
En het is nog steeds niet te voorzien wanneer de 
normale situatie weer een feit zal zijn. Uiteraard moet 
mijn terugblik over de politiek gaan en dan specifiek 
over de voor mij belangrijke politieke gebeurtenissen. 

Wat bij mij  nog nadreunt en wij de gevolgen nog 
steeds ervaren is dat de aankondiging van de PvdA-
fractie van 14 januari en daarmee het ontslag van 
hun wethouder Trompetter een politieke raketinslag 
geweest in de Smallingerlandse politiek. 

Over en weer vlogen de verwijten over de tafel en in 
de pers. Een vertwijfelde burgervader die een oude 
bekende Ton Baas in de arm nam om de ontstane 
crisis op te lossen. Het is dus een “Zaken” kabinet 
geworden. Nog hoor ik de meeste fractievoorzitters de 
slogan van Ton Baas herhalen:



De geamendeerde begroting werd door de Provincie 
niet goedgekeurd en de raad/college kreeg de gele-
genheid de begroting sluitend te maken door 
€ 85.000,- te bezuinigen. De zoektocht heeft niet 
lang geduurd. Caparis, ons zorgenkindje, decennia 
lang moesten wij grote tekorten aanzuiveren, wilde 
het groenonderhoud voor € 200.000,- uitvoeren i.p.v. 
€ 300.000,- en daarmee was de begroting gered en 
Smallingerland niet onder toezicht van de provincie.

Wildplassen

Onlangs reden echtgenote en ik uit Drachten naar 
huis over de Kletten. En voor de zoveelste keer stond 
er achter een boom iemand zijn blaas te legen. Hoge 
nood waarschijnlijk.

Thuis aan tafel onder het genot van een lekker sterk 
bakje ontspon zich een discussie die ik de lezer niet 
wil onthouden. Het begon met als ik hoge nood krijg 
dan ga ik ook een boom zoeken of een andere min 
of meer verscholen plasplek. En als je dan door de 
politie gezien wordt krijg je een bon voor wel €90 
antwoordde Brechtje.

Mijn 1e reactie: In het buitengebied geldt de regel 
van het wildplassen niet, die geldt alleen voor de 
bebouwde kom. Daar waren wij het niet met elkaar 
eens, maar ik zei dat staat in de APV. (Algemene 
Plaatselijke Verordeningen). Daarmee leek de discus-
sie afgelopen, toch, het zinde mij niet.

Ik probeerde in de APV het desbetreffende artikel te 
vinden, per slot van rekening ben ik daar goed mee 
bekend en weet ik de weg. Helaas geen succes, ook 
niet hoeveel een bekeuring voor wildplassen be-
draagt. Daarop geprobeerd via de telefoon bij de 
gemeente informatie te achterhalen. Vergeet het 
maar, alle medewerkers zijn in gesprek, na enige tijd 
wachten, werd ik eruit gegooid. Een 2e keer al voor-
dat werd opgenomen er weer uitgeknikkerd. Corona-
euvel of standaard?

Het onderwerp liet mij niet los. Hoe zit het nu precies 
in het centrum van Drachten en in deze corona-tijd. 
Veel senioren hebben zoals bekend mag zijn de 
grootste moeite om hun water op te houden. Waar 
zijn de mogelijkheden om je urine te lozen zonder een 
bekeuring op te lopen van een toekijkende BOA? 

Op onderzoek ben ik bij enige supermarkten in het 
centrum gaan informeren; bij Dirk gaf de juffrouw op 
mijn benauwde blik aan “dat kan hier niet”, bij AH 
Kiryat Ono plein kon het ook niet, bij herhaald verzoek 
bij iemand anders, mocht ik met permissie naar een 
toilet in het groente magazijn brrr. 

Blijkt er uiteindelijk toch een openbare mogelijkheid in 
Drachten Centrum te zijn. Bij toeval zag ik achter in de 
HEMA een bord met  grote letters TOILET. Ik haastte 
mij er naar toe, ik had inmiddels hoge nood. Eerst 
betalen voor het poortje open ging, € 0,50, contant of 
met credit-card. Gelukkig, het systeem werkte. Overi-
gens het gehele toilet zag er piekfijn uit,  gescheiden 
voor dames en heren, een baby verzorgingsplek en 
zeepdisperser en handdroogtunnel. Complimenten 
waard..

Moraal: 

Gemeente: Als u een aantrekkelijk publieksvrien-
delijk centrum wilt, dan horen daar zeker enige 
openbare toiletten bij.

Uit de raad door Meine Hofman, fractievoorzitter.

29 September 
Hadden we een presentatie van het rekenkamer-
rapport over Carins. 
Dit rapport legt diverse problemen bloot. Het is in feite 
een chaos.

6 Oktober
Zou het in het debat gaan over speelautomatenhallen. 
Dit item werd van de agenda gehaald omdat er nog 
wat juridische onvolkomenheden in zaten.
De woonvisie werd besproken. Smallingerland kan 
nog volop bouwen. Punt van zorg blijft de woning-
bouw in de dorpen.
Aventura was ook weer aan de beurt. We hebben 
samen met andere partijen een motie ingediend 
waarin het college wordt opgeroepen het onderzoeks-
rapport Zorggroep Aventura aan te vullen met de 
resultaten van de onderzoeksvragen.
Deze motie werd aangenomen.

20 Oktober
In het debat kwam de leidraad grote projecten aan 
de orde. Deze leidraad is er om te voorkomen dat 
grote projecten weer de mist in gaan zoals Lawei 
en Drachtster Vaart.
Persoonlijk geloof ik niet dat deze leidraad de 
oplossing is.
De strategische koers Omgevingsvisie werd ook 
besproken. Dit in het kader van de nieuwe 
omgevingswet, nu vermoedelijk zal ingaan 
op 01-01-2022.
Smallingerland wenst mee te doen aan het 
experiment gereguleerde wietteelt.
De concernrapportage II laat een klein plusje van 
6 ton zien.



3 November
Een chaotisch debat over de begroting 2021-2024. 
We hebben samen met CDA, VVD en ELP (samen 
een meerderheid) 17 amendementen ingediend, die 
uiteraard werden aangenomen. De overige partijen 
zagen dit als een overval en maakten groot misbaar. 
Geheel ten onrechte.
We hebben de OZB-verhoging weten te beperken tot 
2% plus indexering.
Een winst van 6%. We kregen een bezuiniging van 
1 miljoen op de organisatie en een bezuiniging van 
3 miljoen op het sociaal domein in de begroting. 
Deze laatste was niet een versobering van de zorg, 
maar op de organisatie en de uitvoering.
Deze 4 miljoen zou door de provincie niet worden 
geaccepteerd.

10 November
Wederom de begroting aan de orde omdat we er 
vorige week niet helemaal uit kwamen. De begroting 
werd vastgesteld conform onze wensen. (CDA, VVD, 
ELP en wij).

------------------------------------------------------------------------

Begrotingswijziging 2021-2024

De bij de provincie ingediende begroting is afgekeurd.
Waarom? Omdat er twee taakstellingen in stonden. 
We hebben in eerdere jaren ook taakstellingen in 
begrotingen gezien.
Die werden niet afgekeurd. Dit roept bij ons vraagte-
kens op.
We hebben nu 2 keuzes: de begroting wijzigen of 
onder toezicht van de provincie komen.
Dit laatste is geen grote ramp, maar we hebben het 
liever niet.
Daarom hebben we ingestemd met een motie om de 
begroting te wijzigen.
Het college komt nu met een drietal mogelijkheden:

1. De OZB verhogen. Dat is voor ons niet bespreek-
 baar, zeker niet nu we het college al zijn tegemoet-
 gekomen met 2%.

2. Verlagen van de post groen-onderhoud bij 
 Caparis  met € 100.000. Wij vragen ons af waarom 
 deze post niet was meegenomen in de originele 
 begroting. De onderhandelingen liepen toch al? 
 Zijn er nog meer van dergelijke posten? Hoeveel 
 lucht zit er eigenlijk in de begroting? Dat er zo 
 gemakkelijk en snel een ton gevonden kon worden 
 wekt ons wantrouwen. 

3. Binnen het sociaal domein de re-integratie 
 instrumenten versoberen. Dit lijkt verdacht veel
  op een taakstelling. En dan eentje waar niet eens
  een bedrag bij wordt genoemd! En we moesten
  € 85.000 vinden! Het is onzeker of de maatregelen

  al in 2021 kunnen worden ingeboekt. Met deze
  optie voelen wij ons niet serieus genomen: het is
  gewoon prutswerk en hoort in dit rijtje niet thuis.

Op zich zijn we wel voor de actie; immers de 
re-integratie is niet erg succesvol.En dan heb ik me 
nog netjes uitgedrukt.

Het verbaast ons dat het tot afgelopen vrijdag moest 
duren om deze simpele opties te presenteren. Het 
moge duidelijk zijn dat Smallingerlands belang kiest 
voor optie 2. Aan punt 3 kan worden gewerkt, 
tezamen met de twee amendementen die door de 
provincie uit de begroting zijn geschrapt, maar hier in 
huis gewoon uitgevoerd moeten worden. Een mooie 
besparing, die als er goed wordt doorgepakt  in de 
volgende begroting effectief kan worden.

------------------------------------------------------------------------

17 November
Het belangrijkste item was het hoofdpijndossier 
Carins. Aan de orde kwamen een aangehouden 
motie van CU, CDA, PvdA, D66, SP en ons, de motie 
van CU, ELP en CDA van 2 juni dit jaar en het 
Rekenkamerrapport. De wethouder zegde toe nu 
vaart te maken.
Tot onze verrassing kwam er een brief van directie en 
management van de gemeente waarin zij hun onge-
rustheid uitspraken over de ontwikkelingen.
Dit was ongepast, de brief had geadresseerd moeten 
zijn aan het college.

1 December
En al weer kwam Carins aan de orde, een vervolg 
op 17/11. Samen met de ELP een motie ingediend 
inzake de huishoudelijke hulp. De wethouder zegde 
toe deze motie wel uit te willen voeren. Het CDA en 
anderen hadden ook een motie ingediend, die echter 
niet uitvoerbaar was. Nota bene werd deze motie 
aangenomen!
Doordat het ministerie een abonnementstarief instelde 
kost de huishoudelijke hulp de gemeente heel veel 
extra geld. Dit probeerden wij te voorkomen.
Nu de provincie de begroting heeft afgekeurd is er 
een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin 
het college werd verzocht met een voorstel te komen 
tot wijziging van de begroting om aan de eis van de 
provincie tegemoet te komen. Er hoefde slechts 
€ 85.000 gevonden te worden.

8 December
Debat over de begrotingswijzigingen. Inderdaad, 
meervoud, terwijl de provincie slechts één vroeg. 
Maar het college wilde ook de 1 miljoen en de 
3 miljoen van tafel.
Hier waren wij het natuurlijk niet mee eens. Er waren 
immers 2 amendementen aangenomen. Het college 
probeerde zo deze raadsbesluiten te tackelen.
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8 December 
Debat over de begrotingswijzigingen. 
Inderdaad, meervoud, terwijl de provincie 

Het besluit zou vallen in de vergadering van 
15 december.

15 December
Behandeld werd de zienswijze Ontwerp Veenweide 
Programma 2021-2030.
Dit gaat over het inklinken van het veenweidegebied 
door een lage grondwaterstand, die overigens door 
de mens is veroorzaakt. De grondwaterstand moet 
dus weer omhoog, met de nodige consequenties, o.a. 
voor de boeren in het gebied.
Het besluit had als belangrijkste punt de begrotings-
wijzigingen. Samen met de VVD hebben we een mo-
tie ingediend om de bezuinigingen van 1 en 3 miljoen 
in de begroting te houden. De CU over-schreeuwde 
zichzelf weer en het was, ook vooraf al, duidelijk dat 
de motie het niet zou halen. Maar we wilden een 
statement maken. Dat heb ik ook nog eens middels 
een stemverklaring gedaan.

De gewijzigde Begroting is met algemene stemmen 
aangenomen. Een goed signaal naar de provincie.

Namens Fractie en Bestuur wensen wij U 
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2021.
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