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Volop chagrijn over gemeente-bv
RUTGER VAN DER MEIJ

DRACHTEN Niemand in Smallinger-
landse politiek zag aankomen hoe
ingewikkeld het kan zijn om zorg-
taken van de gemeente in een bv te
stoppen. Nu is iedereen ontevre-
den.

Als de gemeente per 1 januari 2019
een aparte bv opricht voor de sociale
gebiedsteams in en rond Drachten,
krijgt de raad daar via de statuten
feitelijk geen invloed op. Ook al
heeft het gemeentebestuur altijd de
indruk gewekt dat zoiets kon. ,,Het
college heeft zich onvoldoende la-
ten informeren”, moest wethouder
Roel Haverkort gisteravond tijdens
een spoeddebat toegeven.

De slepende gang van zaken rond
de overheids-bv heeft het chagrijn in
de raad van Smallingerland tot grote
hoogte gedreven. Nota bene de co-
alitie kwam via de FNP met een mo-
tie waarin de besluitvorming ,,ver
onder de maat” werd genoemd en
niet voldoet aan de ,,open bestuurs-
stijl” waar de nieuwe wethouders-
ploeg zich op beroept. Voor die mo-
tie bestond brede steun – Christen-
unie, CDA en D66 beschouwden het
als een motie van afkeuring en
stemden om die reden voor.

Het spoeddebat was door de SP
aangevraagd. De oppositie wil het
besluit voor de bv opnieuw tegen
het licht houden, maar de coalitie-
partijen willen door. Ze zien geen be-
ter alternatief. De kwestie verdeelt

beide kampen tot op het bot.
SP’er Jos van der Horst, die als

wethouder in het vorige college aan
de wieg stond van de gemeente-bv,
vond het goed verklaarbaar dat uit-
gerekend hij een spoeddebat wilde
én een motie voor ‘heroverweging’
van de bv indiende. De wethouders
van toen kenden de juiste feiten ook
niet, zei hij. Alles wees erop dat de in-
vloed van de gemeenteraad ‘ge-

borgd’ kon worden. ,,Dat is nooit ge-
logenstraft door het ambtelijk appa-
raat, of een adviesbureau.”

De motie de SP en andere opposi-
tiepartijen om het besluit nog eens
tegen het licht te houden, haalde het
niet. De rol van de ELP zorgde daarbij
voor verbazing en irritatie bij de in-
dieners. Was het niet juist de ELP die
altijd tegen de overheids-bv was en
in september nog met een amende-
ment op de proppen kwam om deze
bedrijfsvorm nog een jaar uit te stel-
len?

De zaken liggen nu anders, rea-
geerde ELP-lid Douwe van Drogen.
Een meerderheid koos in september
nu eenmaal voor de overheids-bv.
De ELP heeft al snel gezien dat in-
vloed niet zou lukken, maar daar

wilde volgens Van Drogen niemand
naar luisteren. ,,Betekent dit dat we
ieder raadsbesluit waar we niet over
hebben nagedacht, terug moeten
draaien? Zo valt toch geen gemeente
te besturen?”

Dat was CDA’er Corrie Ponne te
gemakkelijk. ,,We zijn toch geen
slaaf van onze eigen besluiten?”
Haar onderliggende boodschap: ook
de ELP wil toch graag dat niet het col-
lege, maar de gemeenteraad het laat-
ste woord heeft?

In december buigen de raadsle-
den zich alsnog over de statuten.
Volgens wethouder Haverkort ont-
staat er grote onzekerheid voor circa
dertig medewerkers van de gebieds-
teams, als de bv niet op 1 januari is
opgericht.

‘We zijn toch
geen slaaf
van onze
eigen besluiten?’


