De financiële injectie voor de
Gemeenschappelijke
regeling
Fryslân-West (Empatec) van 5
miljoen.

Tijdens de raadvergadering van 3 december 2020 is aan de gemeenteraad
gevraagd om 1,1 miljoen extra over te maken aan deze gemeenschappelijke
regeling. In totaal wordt 5 miljoen gevraagd van de deelnemende gemeenten
Voor de fractie van Gemeentebelangen is er nog steeds veel onduidelijkheid en
wij vragen ons nog steeds af:
Hoe kun je miljoenen in de boekhouding “verkeerd” boeken, waardoor de
resultaten over de jaren 2014 tot en met 2019, te positief worden
voorgesteld?
Hoe kun je het tekort over 2014 toeschrijven aan de gewijzigde
financiering van de WSW vanaf 2015?
Wie is hier verantwoordelijk voor?
Wie neemt de verantwoordelijkheid?
De gemeenteraad van Waadhoeke heeft meerdere malen aangegeven dat er
verandering moet komen in de financiële situatie van de gemeenschappelijke
regeling. Het eerst signaal was zelfs van de herindelingscommissie nog voordat er
een gemeenteraad Waadhoeke bestond. Als vervolg hierop is in één van de eerste
raadsvergaderingen van Waadhoeke een amendement aangenomen, gesteund
door alle raadsleden. Ook is later op diverse momenten aangegeven dat er actie
van de gemeenschappelijke regeling werd verwacht om de financiële situatie te

verbeteren.
Deze signalen zijn genegeerd door de directie en het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. De verantwoordelijk wethouder heeft meerdere
keren aangegeven dat er hard gewerkt wordt. De fractie van Gemeentebelangen
vraag zich af waar zij in haar rol als wethouder en als voorzitter van het algemeen
en het dagelijks bestuur zo hard aan heeft gewerkt. Dit omdat de financiële
situatie van de gemeenschappelijke regeling nu zo slecht is dat de salarissen van
de medewerkers mogelijk niet uitbetaald kunnen worden.
Het stoort de fractie van Gemeentebelangen vooral dat er geen
verantwoordelijkheid wordt genomen door de directie, het dagelijks bestuur en
het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Zij blijven zitten en
kunnen doorgaan met het gevoerde wanbeleid.
Ook zuur is dat de extra financiële bijdrage wordt betaald uit de algemene
reserve. Dit betekent dat er plannen/projecten/ of ideeën van onze inwoners niet
door kunnen gaan omdat het geld naar de gemeenschappelijke regeling is
gegaan. Gemeentebelangen is van mening dat dat niet uit is te leggen aan onze
burgers.
Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel
gestemd. Wij hebben tegen gestemd om een signaal af te geven. Het is nu
eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders
die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners
van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke
regeling werken.

Haaye Hoekstra sluit zich aan bij
Gemeentebelangen

We beginnen het nieuwe jaar met het heugelijke nieuws dat raadslid Haaye
Hoekstra zich bij ons heeft aangesloten.
Een aantal van ons kent Hoekstra als vanuit de raad van Menameradiel en daar
waren de contacten altijd goed, en in Waadhoeke is dat niet anders. We heten
hem dan ook van harte welkom in onze fractie.
Onderstaand verhaal komt van Omrop Fryslân. Daar vind je tevens de
Nederlandse variant van het nieuwsitem alsook een audiofragment van een
interview met Hoekstra, onderaan de pagina.
.

Haaye Hoekstra slút him nei
fertrek
FNP
oan
by
Gemeentebelangen Waadhoeke
Riedslid Haaye Hoekstra fan Waadhoeke slút him oan by
Gemeentebelangen. Hoekstra stapte yn desimber nei seis jier út de FNPfraksje, om’t der in te grut ferskil fan ynsjoch wie tusken him en de oare
fraksjeleden fan de FNP. Hy hat de ôfrûne wiken brûkt om te sjen wat hy
woe: ophâlde, allinne trochgean of oanslute by in oare partij. Dat lêste is

it wurden.
Der wiene meardere redenen foar Hoekstra om him oan te sluten by
Gemeentebelangen. “As earste de goede kontakten dy’t ik al seis jier haw mei in
tal leden fan Gemeentebelangen. Yn de ried fan Menameradiel haw ik altyd goed
gearwurke. Der wie goed kontakt, dat is net oars yn Waadhoeke. En as twadde
komt it programma fan Gemeentebelangen foar in hiel grut part oerien, ik tink
sa’n 80-90 persint. Dat wie yn Menameradiel ek al sa,” leit hy út.
“En Gemeentebelangen likegoed as FNP binne lid fan de Onafhankelijke
Senaatsfractie yn de Earste Keamer. En út Waadhoeke sit Herre Hof yn de
skaadfraksje en fan de provinsjale FNP út Wopke Veenstra. Dus eins bin ik in
bytsje by de selde bloedgroep bleaun, alinne by in oare partij.”

Goed kontakt
Neffens Hoekstra hat hy der ek oer neitocht om hielendal op te hâlden yn de
polityk. “Dat haw ik wol oerweage, ik haw der de ôfrûne wiken goed oer neitocht.
Ik woe wol riedslid bliuwe en wat dwaan foar de ynwenners fan Waadhoeke.
Allinne trochgean is in hiele toer, want der binne swiere dossiers en dat rêd je
allinne net. Of je moatte hieltyd in kar meitsje. En mei it each op de kontakten en
de oerienkomsten mei Gemeentebelangen hat dat resultearre yn it feit dat wy
ôfrûne tongersdei in lêste petear hân hawwe. Dêr wie in goeie klik en it like goed.
Doe is definityf it beslút makke.”

Portefúljes noch net bekend
Der is noch net bekend wat hy krekt dwaan sil de kommende twa jier. “De
portefúljes moatte wy noch op ‘e nij yndiele, want dy komme der by. Ik wol ek net
ien foar de fuotten rinne. Mar ik bin goed thús yn romtlike oardering, wentebou
en grien & mileu.”
Hoekstra fertelt wol dat der in soad stipe is. “Ik haw in soad waarme reaksjes hân
út de ried wei, dat hat my goed stipe yn myn kar. Der hat net ien negatyf lûd west,
dat hat my goed dien en dêr wol ik ek myn tank foar útsprekke. Ik hoopje dat ik
de kommende twa jier noch in soad betsjutte kin foar de gemeente.”

De gemeente Waadhoeke gaat
meer
mensen
met
een
beperkingen in dienst nemen

De gemeente Waadhoeke wil dat werkgevers in de gemeente mensen met een
beperking in dienst nemen (doelgroepregister). De gemeente is zelf ook
werkgever en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het aannemen van
werknemers met een beperking. Daarom heeft de fractie van Gemeentebelangen
vragen gesteld over het aantal mensen met een beperking dat nu bij de gemeente
in dienst is. De wethouder gaf als antwoord dat er mensen met een beperking in
dienst zijn bij de gemeente. Maar de wethouder gaf ook aan dat het meer en beter
kan. Ook moet de gemeente de voorbeeldfunctie beter invullen.
Over een half jaar mogen wij de wethouder hier nogmaals over bevragen en dat
zullen we zeker doen.

Motie van treurnis voor wethouder
Tol

Het voormalige gemeentekantoor van gemeente Menameradiel

Vanavond tijdens de raadsvergadering hebben wij een motie van treurnis
ingediend. Deze motie is voor wethouder mevrouw Tol en heeft alles te maken
met de gang van zaken omtrent het vraagstuk over het vestigen van de Dienst
SoZaWe in het oude gemeentekantoor van voormalige gemeente Menameradiel.

Volgens ons heeft heeft de wethouder niet voldaan aan haar actieve
informatieplicht: ze had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over het besluit

dat de Dienst zich niet zou gaan vestigen in Menaam.

Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat de beslissing hiertoe genomen zou
zijn door het voormalig college van Menameradiel. Wat volgens ons niet waar is.

De gehele motie is hieronder te lezen:

Motie (Motie van treurnis)
Betreft: motie (van treurnis) vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: wethouder mevrouw Tol
De raad van gemeente Waadhoeke, in de vergadering bijeen op 22 maart 2018.
Constateerde dat:
Wij in de Leeuwarder Courant van 24 februari 2018 hebben kunnen lezen dat de
Dienst SoZaWe ervoor heeft gekozen om zich niet in het voormalige
gemeentekantoor in Menaam te vestigen.
Gemeentebelangen in de raadsvergadering van 8 maart 2018 hierover vragen
heeft gesteld aan wethouder mevrouw Tol. Dit omdat het hier gaat om een
beslissing die van groot belang is voor de leefbaarheid van Menaam en omgeving.
Gemeentebelangen heeft dan ook gevraagd waarom het besluit van de dienst niet
is gecommuniceerd met de raad van Waadhoeke.
Het antwoord van wethouder mevrouw Tol op deze vraag was: ik hoefde dit niet
te communiceren met de raad van Waadhoeke. Dit omdat het besluit over het feit
dat het pand in Menaam niet beschikbaar is voor de Dienst SoZaWe genomen is
door het voormalig college van Menameradiel en omdat dit college de raad van
Menameradiel hierover heeft ingelicht.
Ook heeft Gemeentebelangen de vraag gesteld of er in het college van
Waadhoeke een besluit is genomen over de beschikbaarheid van het pand in
Menaam voor de Dienst SoZaWe. Deze vraag is niet beantwoord door wethouder
mevrouw Tol.

De beslissing dat het pand in Menaam niet beschikbaar is voor de Dienst SoZaWe
is niet genomen door het college van Menameradiel. Dit blijkt uit:
In het verslag van het fractievoorzitteroverleg (overdrachtsdocument) van
Menameradiel van
19 december 2017 staat:
Voor het gemeentekantoor is een zeer serieus gegadigde. In verband met
het premature karakter wordt deze partij niet opgenomen in dit verslag.
Een architectenbureau maakt op dit moment een schets van de mogelijke
inrichting. De uitkomst wordt in januari verwacht.
Er staan ook andere opties open waaronder vestiging van de sociale
dienst.
Uit de brief van de Dienst SoZaWe van 1 maart 2018 en de memo van het College
van B&W Waadhoeke van 27 februari 2018 blijkt:
Op 21 december 2017 is in de bestuursvergadering van de Dienst SoZaWe
geadviseerd om te kiezen voor de locatie “Gemeentekantoor Menaam’. De dienst
wil echter uiterlijk 31 januari 2018 uitsluitsel over de mogelijkheid een
huurovereenkomst af te sluiten.
In de bestuursvergadering van de Dienst SoZaWe van 25 januari 2018 heeft
wethouder mevrouw Tol aangegeven dat de gemeente Waadhoeke niet voor 31
januari 2018 duidelijkheid kan geven over de huisvestigingsmogelijkheden van de
Dienst SoZaWe in Menaam. Wethouder mevrouw Tol heeft de dienst dan ook om
uitstel van deze beslissing gevraagd. Voor dit uitstel was binnen het bestuur van
de Dienst SoZaWe geen draagvlak en daarom is besloten te gaan voor
huisvestiging in Franeker.
Conclusie
Op basis van bovenstaande komen wij tot de volgende conclusie: in de
bestuursvergadering van de dienst op 25 januari 2018 heeft wethouder mevrouw
Tol namens de gemeente Waadhoeke de mededeling gedaan dat deze geen
duidelijkheid kan geven aan de Dienst SoZaWe over de beschikbaarheid van het
pand in Menaam voor deze dienst. Gevolg van deze mededeling is dat de dienst
heeft afgezien van huisvesting in Menaam. Deze mededeling heeft de wethouder
gedaan als portefeuillehouder en aan deze mededeling is geen besluit van het
college van Waadhoeke vooraf gegaan. Na de mededeling van wethouder
mevrouw Tol heeft het bestuur van de Dienst SoZaWe het besluit genomen af te

zien van huisvesting in Menaam. Wethouder mevrouw Tol is namens de gemeente
Waadhoeke bestuurslid van het bestuur van de Dienst SoZaWe en daarmee mede
verantwoordelijk voor het besluit.
Spreekt uit
Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol niet heeft voldaan aan haar
actieve informatieplicht. Zij had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over
het besluit van de Dienst SoZaWe om zich niet te vestigingen in Menaam.
Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol aangeeft dat de beslissing is
genomen door het voormalig college van Menameradiel. Dit omdat wethouder
mevrouw Tol verantwoordelijk is voor de mededeling die gedaan is in de
vergadering van het bestuur van de Dienst SoZaWe op 25 januari 2018. Verder is
zij als bestuurslid van de Dienst SoZaWe mede verantwoordelijk voor de
beslissing die over de huisvesting is genomen door het bestuur van de Dienst
SoZaWe.
Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol de raad onjuiste informatie
heeft verstrekt in de raadvergadering van 8 maart 2018 bij de beantwoording van
de vragen van de fractie van Gemeentebelangen.
En gaat over tot de orde van de dag

Laatste dag voor Lute Pen als
Wethouder in Menameradiel

(V.l.n.r.: Douwe Hiemstra, Kees Arendz, Piet Drost, Anita Mast, Lute Pen en
Willem Roersma)
Vandaag was de laatste werkdag voor Lute Pen. Voor Gemeentebelangen
Menaldumadeel is Lute 7 jaar raadslid geweest en 17 jaar wethouder in gemeente
Menameradiel.
Over enkele dagen valt het doek voor deze gemeente. Per 1 januari a.s. gaan we
verder in gemeente Waadhoeke, zoals u weet.
Een aantal bestuurs- en raadsleden van Gemeentebelangen Menaldumadeel
kwam nog één keer bij de wethouder op de koffie om even later met elkaar de
deur van het gemeentekantoor achter hem te sluiten.
Ook vanaf deze plek danken we Lute voor zijn jarenlange inzet voor gemeente
Menameradiel en Gemeentebelangen Menaldumadeel.

Fractievoorzitter Piet Drost overhandigt wethouder Pen een presentje als dank
voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente en de partij.

Met 6 zetels in de eerste raad van
gemeente Waadhoeke

Op vrijdag 24 november werd om 10.00 uur de definitieve uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt in het stadhuis in Franeker.
In totaal waren er 29 zetels te verdelen waarvan 3 restzetels. Deze gingen naar
CDA, Gemeentebelangen en de VVD.
Dankzij 3240 van uw stemmen mogen namens Gemeentebelangen de volgende 6
GB’ers zitting nemen in de eerste gemeenteraad van gemeente Waadhoeke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Douwe Kamstra;
Anita Mast;
Kees Arendz;
Herre Hof;
Adrie Weiland;
Klaas Rodenburg.

Lees meer over de uitslag op de website van Waadhoeke.nl.

