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Verslag PvdA-fractie  
 
Kerstreces 
Het is eind december wanneer deze tekst 

aan het papier wordt toevertrouwd. De 

fractie zit midden in het Kerstreces. Even 

rust na een maand van heel veel stukken, 

vooral op sociaal terrein.  

 

Taken van het rijk naar gemeente 
De overdracht van taken naar de 

gemeenten leidt tot heel veel beleidsnota’s 

en bijbehorende verordeningen. Een hele 

klus voor de ambtenaren, maar ook voor de 

politici die geacht worden alles te 

bestuderen, waar nodig de voorstellen bij 

te sturen en uiteindelijk tot een gewogen 

besluitvorming te komen. Erg belangrijk 

allemaal, maar politiek beperkten de 

verschillen zich vooral tot het al of niet 

delegeren van bevoegdheden aan het 

college. Over de aanpak en de opzet van de 

jeugdzorg, de participatie- wetgeving en de 

nieuwe taken in de ouderenzorg zijn alle 

partijen in hoofdlijnen tevreden. Het voert 

te ver om in dit jaaroverzicht alle aan de 

orde geweest zijnde agendapunten te 

bespreken. Om een indruk te geven noem 

ik er een aantal. Hoe ga je om met privacy? 

Uitwisseling van gegevens tussen 

professionals is noodzaak, maar waar 

liggen de grenzen. Voor de PvdA is het 

van belang, dat medische gegevens niet op 

straat komen en dat de regie over het 

verstrekken van gegevens bij de cliënt 

komt te liggen. De verstrekte waarborgen 

waren voor ons voldoende om voor te 

stemmen. De jeugdzorg wordt 

hoofdzakelijk provinciaal opgepakt. 

Vooralsnog wordt nog gebruik gemaakt 

van de aanwezige ervaring van bestaande 

instellingen. De doelstelling in 2015 is om 

20 % te besparen op de kosten met 

handhaving van de kwaliteit.  

De Gebiedsteams gaan in het nieuwe 

hopelijk effectieve systeem een belangrijke 

rol spelen. De opzet maakt een zeer 

gedegen indruk. We zullen moeten 

afwachten hoe het in de praktijk zal gaan 

verlopen. 

 

Caparis opheffen? 
Voor de re-integratie is veel minder geld 

beschikbaar. Daarom concentreert het 

beleid zich op mensen die een kleine 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De 

contacten met de werkgevers zijn daarbij 

van erg groot belang. Daar is van onderuit 

een heel systeem voor opgetuigd. De 

Sociale Werkvoorziening is in dit kader 

nog een lastig dossier. De besluitvorming 

hierover is nog in volle gang. Wie komen 

nog in aanmerking voor beschut werken? 

Hoe organiseer je dat? Welke mensen 

kunnen een reguliere baan krijgen en onder 

welke voorwaarden? Heffen we Caparis 

op, ook nu ze steeds meer winst maken? 

De antwoorden op deze vragen moeten 

voor 1 juli 2015 worden gegeven. 

 

Winkelopeningstijden 
Natuurlijk werden er in december ook 

andere onderwerpen besproken, zoals de 

openingstijden van de winkels. Een 

onderwerp waarover geen afspraken zijn 

gemaakt in het coalitieakkoord. Een felle 

discussie in de commissie Samenleving 

was het gevolg. Uiteindelijk werd besloten 

de openingstijden geheel vrij te laten. 

Alleen het CDA en de Christen Unie 

stemden tegen. Binnen onze fractie leidde 

dit onderwerp tot een uitwisseling van 

argumenten, maar uiteindelijk was 

iedereen het er over eens, dat het aan de 

ondernemers zelf is, om een afweging over 

al of niet openstelling te maken. Ook 

speelde mee, dat er geen vergunningen 

meer hoeven te worden aangevraagd en dat 

handhaving ook achterwege kan blijven.  



 

De culturele stichting Kunstwerf gaat de 

initiatieven coördineren in het kader van 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 

Daarvoor hebben zij een budget gekregen 

van 5000 euro.  

 

Afvalstoffenheffing 
Discussie was er ook over de 

afvalstoffenheffing. Uit een proef in 

Donkerbroek blijkt dat het hanteren van 

een nultarief voor het ophalen van de 

groene container en het in de zomer vaker 

ophalen van deze container een zeer 

positieve invloed heeft op de inhoud van 

de grijze container. De bedoeling was om 

gezien de resultaten het systeem en het 

nultarief in 2015  in de hele gemeente in te 

voeren. Logistiek bleek dit echter 

onmogelijk, waardoor deze maatregel is 

uitgesteld tot 2016. Het college wilde het 

nultarief voor de inwoners van 

Donkerbroek tot dat moment handhaven. 

Hier voelde de raad in het kader van het 

gelijkheidsbeginsel niets voor.  

 

Archeologiebeleid 
Het archeologiebeleid werd unaniem 

vastgesteld. Dit voorstel was eerder door 

het college teruggenomen, omdat 

onvoldoende overleg was gepleegd met de 

betrokken instanties, waaronder de ABO. 

Met het voorstel dat er nu lag kon iedereen 

leven. 

 

Publieksbalie dicht voor feestje 
Het sluiten van de publieksbalie op 

donderdagavond 18 december in verband 

met het Oudejaarsfeest van de ambtenaren 

was voor D 66 aanleiding om een motie 

‘vreemd aan de orde van de dag’ in te 

dienen. Zij vonden, met de PvdA, dat een 

dergelijke sluiting voorkomen moet 

worden. De motie werd alleen gesteund 

door de oppositiepartijen, maar de indruk 

bestaat, dat het college zal trachten één en 

ander volgend jaar anders te regelen. 

Fractie 
De fractie was vertegenwoordigd op de 

door het bestuur georganiseerde 

ledenraadpleging over de 

verkiezingsprogramma’s voor de 

verkiezingen van de Provinciale staten en 

de Waterschappen. Traditiegetrouw was er 

in deze maand geen tijd voor de 

volksvertegenwoordigende activiteiten. 

Voor volgend jaar ligt er al wel een lijst 

van geplande werkbezoeken klaar.  

 

Wel en wee 
Wel waren we present op het eerder 

genoemde Oudejaarsfeest en kregen we te 

maken met verdrietige gebeurtenissen. Op 

het gezellige kerstdiner van de fractie op 

vrijdag 19 december was 

griffiemedewerker Janny Jonkers als 

speciale gast aanwezig. Een cadeau van 

onze kant voor vele jaren trouwe dienst, 

ook aan de PvdA fractie. Een paar dagen 

later overleed onverwacht haar partner 

Meile Kroese, juist op het moment dat ze 

samen van het leven wilden gaan genieten. 

Triest! De volledige fractie was aanwezig 

op de crematie in Opeinde. Vlak voor de 

Kerst overleed ook Yvonne Meerman, de 

echtgenote van Hans Welle. De familie 

heeft er voor gekozen haar overlijden pas 

na de begrafenis bekend te maken. Voor 

Hans, haar kinderen en kleinkinderen is het 

een hard gelag. Uiteraard zullen wij de 

familie onze condoleances overbrengen. 

Het was een hectisch jaar. Verlies bij de 

verkiezingen, teleurstellende 

collegeonderhandelingen en 

verslechterende verhoudingen. Aan de 

normalisering hiervan wordt hard gewerkt. 

De voortekenen lijken positief, maar het is 

allemaal nog heel broos. We zullen zien 

wat 2015 ons brengt. 

 


