
Podium
Een jaar in de raad
Door Jos van der Horst

Een bewogen jaar was het in de raad. In maart gekozen en dit 
is wat we neergezet hebben!

Pluskrant

In een poging de pluskrant te behouden voor de krant,  de 
rubriek  Breeduit  wordt  een  aparte  krant,  dient  de  SP  een 
motie  in.  De  motie  wordt  aan  gehouden  omdat  de 
burgemeester toezegt dat dit later in een commissie nog aan 
de  orde  zal  komen.  Ondertussen  blijkt  de  Pluskrant  als 
onderdeel van de Actief te verschijnen.

Perspectiefnota

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota diende de SP 
enkele amendementen en moties in: Amendement 1 ging over 
de  armoedebeleid  reserve  met  als  voorstel  de  extra 
rijksuitkering  van  135.000,=  in  een  aparte  armoedebeleid 
reserve te stoppen. Ook de afgeboekte 400.000,= kunnen in 
de  zelfde  pot  evenals  de  21.000,=  aan  chauffeurskosten. 
Helaas kon deze motie op weinig steun rekenen en werd niet 
aangenomen.

De  motie  om de  vrije  bestedingsruimte  van  het  college  te 
beperken  werd  op  verzoek  van  het  CDA  aan  gehouden. 
Binnenkort  zal  de  financiële  verordening  onderwerp  van 
gesprek  in  de  commissie  AEFZ  zijn.  De  vrije 
bestedingsruimte is in verhouding to andere gemeenten veel 
te hoog. Die willen we dus naar beneden bijstellen.

Motie  2  stelt  voor  dat  het  programma  cultuur  uitgesplitst 
wordt  naar  verschillende  programma’s  voor  ieder 
cultuurproject. Werd aan gehouden.

Motie 3 wilde een cultuurprijs instellen voor amateuristische 
kunstbeoefenaars. Kon ook op weinig steun rekenen en werd 
niet aangenomen.

WMO

Maar liefst 22 amendementen werden er in gediend door de 
SP om deze rechtstreeks van de modelverordening van het 
VNG gekopieerde vehikel nog enig aanzien te geven voor de 
gebruikers.  Alle  amendementen  werden  door  het  college 
ontraden. Na enig overleg werden ze ingetrokken. De motie 
die  vervolgens  ingediend  werd  door  de  SP  fractie  dat 
niemand er op achteruit mag gaan in de WMO haalde een 
meerderheid en werd aan genomen.

Uitbreiding AZC

Ons  amendement   op  het  voorstel  werd  door  het  college 
voetstoots  overgenomen.  Belangrijkste  punt  in  het 
amendement was dat er bij gesignaleerde missstanden in het 
AZC te allen tijde een delegatie van de raad een hoorzitting 
mag organiseren voor bewoners en medewerkers.
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Afvalsturing

Ondanks een voorstel van de SP om weer in gesprek te gaan 
met Omrin werd er toch besloten dat de gemeente overstapt 
naar HVC in Alkmaar. Hoe moeilijk de beslissing was blijkt 
uit  het verdeelde stemgedrag van de SP, ook PvdA stemde 
verdeeld.

Hoorzitting Biomassacentrale

Samen met de PvdA krijgen we er een initiatiefvoorstel door 
dat  gaat  regelen  dat  een  werkgroep  een  hoorzitting  over 
biomassacentrales  voor  raad  en burgers  gaat  organiseren . 
Vragen die daarbij gesteld worden zijn: wat is het? Wat zijn 
de voordelen?Wat zijn  de nadelen?

Participatietoeslag

Het  SP  amendement  om  de  participatietoeslag  voor 
alleenstaanden  te  verhogen  van  80  naar  100  euro  werd 
verworpen. Zoals zo vaak waren wij de enige voorstander.

Kilometervergoeding ziekenhuisbezoek e.d.

Samen met de PvdA hadden we een motie in voorbereiding 
om de vergoeding te verhogen van 1500 kilometer naar 2500 
kilometer per jaar. 

SP motie Sportbedrijf

De gemeente heeft duidelijk gefaald in haar regierol jegens 
het sportbedrijf. Door mismanagement moet er nu 1 miljoen 
achteraan.

De motie verzoekt het college om 1 maal per jaar de doelen 
van het sportbedrijf te onderzoeken en te rapporteren aan de 
raad. Ondanks de regel dat de raad de kaders bepaalt werd de 
motie niet  gesteund door de meerderheid van de raad.  De 
motie  werd  derhalve  aangehouden en komt  zeker  nog een 
keer terug!
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Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel  even  rekening  met  de  deadline.  Kopij  moet  voor   9 
februari aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.

 



De Burgertaks
Door Ramon Vos

ste·len (ov.ww.)

    1 (iets) heimelijk wegnemen om zich wederrechtelijk toe te 
eigenen  =>  bietsen,  dieven,  gappen,  jatmouzen,  jatten, 
kapen, klauwen, ontvreemden, pikken, ratsen, rausjen, raven, 
scheefslaan, schoepen, snaaien, vaandelen, weghalen

Dit  is  de  betekenis  die  de  Van  Dale  geeft  van  het  woord 
stelen.  Dat  stelen  veel  synoniemen  heeft  is  niet 
verwonderlijk,  immers  het  wordt  in  alle  lagen  van  de 
bevolking veelvuldig gedaan. Politici hebben stelen zelfs tot 
kunst verheven en bedenken iedere dag, zelfs op het moment 
dat  u  dit  leest  weer nieuwe manieren.  Het laatste  wat  ons 
opviel was stelen met de BURGERTAKS:

In het Dagblad van het Noorden stond zaterdag 13 januari op 
de  voorpagina  een  artikel  met  de  kop:  "Plan  voor  nieuwe 
belasting  gemeente".  Een  plan  voor  de  Burgertaks  wordt 
momenteel  bepleit  in  de  kabinetsformatie.  Ik  zal  het  hele 
artikel  hier niet voordragen, maar het komt er op neer dat 
burgers  een  nieuwe  gemeentelijke  belasting  moeten  gaan 
betalen, waarvan de gemeente de hoogte mag bepalen, van 
zo'n 100 à 200 euro per jaar. Maar dit zou natuurlijk NIET 
ten  koste  gaan  van  de  burgers.  Door  het  verlagen  van  de 
‘landelijke’  loonheffing  wordt  het  bedrag  compleet 
gecompenseerd.

Nu ben ik  het  met  de gemeenten eens  dat  ze  steeds  meer 
taken krijgen die niet (volledig) door het rijk vergoed worden. 
Het  niet  meer  inbare  gebruikersdeel  van  de  OZB  moet 
klaarblijkelijk gecompenseerd worden en ook de WMO het 
vroegere  AWBZ  wordt  er  bij  de  gemeenten  door  de  strot 
geduwd.  Gemeenten  zullen  iedere  mogelijkheid  om  meer 
belasting te innen aangrijpen!

Wantrouwend  als  ik  ben  is  mijn  interpretatie  van  de 
burgertaks als volgt:
De  ‘burger’taks  zal  wel  per  burger  gaan  en  niet  per 
huishouden. Dus een gemiddeld gezin moet al snel 600 euro 
ophoesten. En mijn verwachting is niet dat, dat als er maar 
een  kostwinner  is,  dit  gecompenseerd  wordt  door  het 
verlagen van de loonheffing.  Overigens  is  deze  loonheffing 
deels  wel aftrekbaar  van  de  belastingen,  terwijl  de 
burgertaks,  net  als  veel  andere  gemeentelijkebelastingen 
waarschijnlijk niet aftrekbaar zal zijn.

Tevens  zint  het  mij  niet  dat  de  gemeente  de  hoogte  mag 
bepalen. De ‘starthoogte’van 100 a 200 zal snel 250 euro zijn 
en wanneer de hoogte helemaal vrijgelaten wordt gaat het de 
melkkoe  van  elke  gemeente  worden.  Tekorten  op  alle 
gebieden  zullen  gecompenseerd  gaan  worden  met  het 
jaarlijks verhogen van de burgertaks.

De Van Dale  kan binnenkort  een synoniem toevoegen aan 
haar 17 synoniemen voor stelen:
Het  burgertaksen zal  veel  besproken  gaan  worden  de 
komende 4 balkelendige jaren.

Normen  en  waarden  zijn  in  een  economie  van  de  vrije  
markt nergens te vinden.

WMO Meldpunt
Door Petra Kramer

Wethouder  Jan  Rozema  reageerde  in  de  Leeuwarder-  en 
Drachtster Courant geërgerd op het door ons geopende WMO 
Meldpunt.  Het zou geen meerwaarde hebben en bovenal van 
wantrouwen en argwaan  getuigen.  Volgens mij  getuigt  het 
gewoon van het feit dat wij onze taak in deze uiterst serieus 
nemen.

Met  de  komst  van  de  WMO  is  er  namelijk  nogal  wat 
veranderd in zorg en welzijn land. De gemeente echter doet 
net alsof alles bij het oude blijft. Wij hopen dat dat waar is, 
maar doen dat wel onder het motto eerst zien, dan geloven.

Loopt  u  tegen  problemen  aan  met  de  WMO?  Neem  dan 
contact met mij of Jos op. Daarvoor kunt u bellen met o6 38 
674 642 of 06  40 548 473. Reageren via onze website kan 
natuurlijk ook.

Wilde dieren de tent uit!
Door Petra Kramer

In samenwerking met Wilde dieren de tent uit hebben wij een 
initiatiefvoorstel  ingediend met  als  doel  om circussen  met 
wilde dieren te weren uit onze gemeente.

Wetenschappers  hebben  onomstotelijk  aangetoond  dat  het 
welzijn van wilde dieren in circussen onherroepelijk ernstig 
aangetast wordt. Zelfs het meest welwillende circus is niet in 
staat om redelijkerwijs te voorzien in omstandigheden die het 
welzijn  van  wilde  dieren  garanderen.  De  kosten  van  de 
huisvesting en het vervoer zouden dan de spuigaten uit lopen 
en  daardoor  zou  het  circus  zichzelf  uit  de  markt  prijzen. 
Bovendien  blijft  transport  van  wilde  dieren  onder  welke 
omstandigheden dan ook een enorme bron van stress. Wilde 
dieren hebben de behoefte om natuurlijk gedrag te vertonen. 
In circussen worden ze gedwongen tegennatuurlijk gedrag te 
tonen  in  de  vorm  van  aangeleerde  kunstjes.  Ze  lijden  een 
leven lang om mensen een paar minuten te vermaken. 

Wilde dieren zijn onbetrouwbaar, helemaal als ze ongelukkig 
zijn met de omstandigheden waaronder ze gehouden worden. 
De mogelijkheid dat ze ontsnappen of iemand aanvallen, met 
alle gevolgen en risico's van dien, is erg reëel. Er hebben zich 
dan  ook  al  vele  ongelukken  voorgedaan  met  wilde 
circusdieren.  Soms  met  dodelijke  slachtoffers.  Zeer  recent 
nog,  tijdens  het  kerstwintercircus  in  Den  Haag  heeft  een 
tijger  een  helper  aangevallen.  Naar  aanleiding  van  dat 
incident  heeft  RTL4  een  poll  gehouden.  Van  de  3602 
respondenten  was  78%  de  mening  toegedaan  dat  wilde 
dieren niet thuishoren in het circus.

Die mening delen wij.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp, neem dan eens een 
kijkje op www.wildedierendetentuit.nl. Daar kunt u ook een 
petitie tekenen.
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