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Verslag PvdA fractie  
 
Kerstreces, ho maar! 

Het is bijna 2014. We zitten midden in het 

Kerstreces, maar de politiek laat ons geen 

moment los. Dat heeft minder met de 

actuele politiek te maken, dan met de 

komende raadsverkiezingen. Het is 

spitsuur in de voorbereiding voor 19 maart 

2014. Er moeten besluiten worden 

genomen over flyers, posters, de 

stemwijzer, de actiedata, de inrichting van 

een internetsite over de verkiezingen, het 

vastleggen van bekende landelijke politici, 

het maken van foto’s, het vragen van 

financiële steun aan onze leden, het kiezen 

van een slogan en het stellen van 

prioriteiten en ga zo maar door. De 

campagnecommissie heeft het er maar druk 

mee. Tussendoor organiseren we ook nog 

voorlichtingsavonden voor de nieuwe 

kandidaat raadsleden. 

Maar dit alles mag uiteraard niet ten koste 

gaan van de politieke agenda zelf. Waar 

mogelijk moeten we ons juist nu extra 

profileren.  

 
Budget grote evenementen 
Wat dat betreft is er goed nieuws. Een 

klein succes, maar we zijn er niettemin blij 

mee. We hebben er een jaar lang aan 

moeten trekken, maar het is nu toch een 

feit: een budget voor 

gemeentegrensoverschrijdende grote 

evenementen. De toekenning van de 

subsidies wordt uitbesteed aan de VTRBO. 

Zij kunnen €6.750 per jaar verdelen over 

de aanvragen die worden ingediend. Hun 

beloning daarvoor is 750 euro. We vonden 

het bedrag te laag en hadden de toekenning 

liever binnen het gemeentehuis gehouden, 

maar uiteindelijk zijn we toch akkoord 

gegaan. In de politiek moet je soms het 

meest haalbare accepteren.  

 
Onderwijsvisie 
Het belangrijkste onderwerp in deze maand 

was de vaststelling van de onderwijsvisie. 

Tijdens de commissievergadering van 9 

december was het een drukte van jewelste 

in de raadszaal. Vertegenwoordigers van 

het onderwijs, de Plaatselijke Belangen en 

ook veel ouders toonden hun belangstelling 

en praatten mee. Een heel positieve avond 

waarbij iedereen het belang van goed 

onderwijs onderstreepte. Er staan in 

Waskemeer en Donkerbroek initiatieven 

op stapel om te komen tot 

samenwerkingsscholen tussen openbaar en 

bijzonder onderwijs. Dit komt zoals het 

hoort vanuit de schoolbesturen en de 

ouders zelf onder het mom van ‘Beter één 

school dan geen school ‘. Een goede 

ontwikkeling. Politiek was de visie geen 

heet hangijzer. De gemaakte keuzes 

werden onderschreven. Ook de brede 

school gedachte, krijgt tot ons genoegen de 

aandacht die het verdient. Om te komen tot 

een goede onderwijsvisie was er sprake 

van een interactief proces. Dat was geen 

succes. Op de vier avonden die hiervoor 

verdeeld over de gemeente werden 
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georganiseerd waren vrijwel geen ouders 

aanwezig. Daarom is er aanvullend nog 

een enquête onder de ouders uitgezet, 

helaas met veel te weinig respons. De 

meerderheid van de raad vond het dan ook 

niet verantwoord om deze enquête in de 

visie op te nemen. 

 
Gezondheidsbeleid 
Het tweede grote welzijn onderwerp was 

de vaststelling van het gezondheidsbeleid 

voor de komende jaren. Raad breed werd 

erkend dat de eerder gemaakte keuzes 

netjes waren verwerkt, maar er werd ook 

aangegeven, dat er best wat meer ambitie 

in had mogen zitten. De bestrijding van de 

eenzaamheid was in onze ogen ook 

onderbelicht.  

 
Omdat wettelijk is voorgeschreven, dat het 

gezondheidsbeleid voor de jaarwisseling 

vorm moet krijgen, is de nota toch 

unaniem aangenomen. Het college heeft 

beloofd bij de uitvoering met de gemaakte 

kanttekeningen rekening te houden. Om dit 

te controleren is er al een evaluatie over 

twee jaar. 

 

Wat mag wel en wat niet? 

Er is ook een nieuwe APV vastgesteld. Een 

dik boekwerk met weinig wijzigingen ten 

opzichte van de huidige situatie. De 

discussie ging vooral over de para 

commerciële instellingen, zoals de 

dorpshuizen en de sportkantines. Wat mag 

daar allemaal en hoe zit het met de 

openingstijden? In veel gemeenten leidde 

dit onderwerp tot emotionele discussies 

door de grote belangen voor de normale 

horeca, die het tegenwoordig toch al zo 

zwaar heeft. Gelukkig slagen de 

betrokkenen er in onze gemeente in om tot 

goede afspraken te komen. Niet te veel 

mee bemoeien dus, was de breed gedragen 

conclusie. 

 
Streekagenda Zuidoost Fryslân 
Bij ruimte is in de commissie ook 

uitgebreid gesproken over Streekagenda 

Zuidoost Fryslân. Deze regeling met de 

vijf zuidelijke gemeenten in onze provincie 

is de vervanger van het project 

plattelandsprojecten dat op 1 januari 2014 

afloopt. De diverse plannen voor 

ontwikkeling van het gebied kunnen op 

een centrale plaats worden ingediend. De 

reguliere budgetten uit de gemeenten 

worden ingezet als co financiering om 

elders subsidie aan te boren. Samen sterk is 

het motto. De onduidelijkheden werden bij 

de behandeling weggenomen en we zijn 

dan ook van harte akkoord gegaan. 

 
Hamerstukken 
Verder waren er een tiental hamerstukken, 

waaronder veel jaarlijkse voorstellen 

omtrent de hoogte van belastingen en leges 

en de overheveling van budgetten. 

Met een paar leden van de fractie waren 

we present op de jaarafsluiting in 

Appelscha. 

Het politieke jaar is voorbij. Terugkijkend 

moeten we constateren dat de sfeer tussen 

de diverse fracties sterk is verbeterd en dat 

we wel degelijk hier en daar invloed 

hebben gehad op het gevoerde beleid. 

 


