Oan

leden fan de gemeenterie fan Smellingerlân

4 july 2022
Underwerp
Oanbiedingsbrief 'Meielkoar dogge wy mear - akkoart Smellingerlân perioade 20222026'

Achte riedsleden,
By de ferkiezings foar de gemeenterie op 16 maart kaam it CDA by ús as grutste foar it
ljocht, krap folge troch de ChristenUnie, elts mei fiif sitten. Ynformateur Geart Benedictus
(CDA) hat foarsteld om in koalysje te foarmjen, besteande út CDA, CU, VVD (3 sitten), GL (2
sitten) en de FNP (1 sit).
De fiif partijen hawwe elts twa ûnderhannelers levere wêrmei’t se de
koalysjeûnderhannelings fierd hawwe. Dit wienen foar it CDA Tjebbe van der Meer en Minke
Voor-Veenstra, foar de CU Sebastiaan Roelofs en Klaas van Veelen, foar de VVD Marco
Molhoek en Sipke Hoekstra, foar GL Lucienne Meinsma en Peter Lesterhuis en foar de FNP
Durk Oosterhof en Reitze Jonkman (foarsitter FNP Smellingerlân). Sy waarden by
gelegenheid ferfongen troch Douwe Hiemstra en Eeuwe van der Velde (CDA), Corrie Ponne
(CU) en Jille Booi (GL).
Op 26 april gie it los mei de formaasjefaze, mei Geart Benedictus en Gerben Huisman (CU)
as formateurs. De formateurs waarden stipe troch Alan Slomp, Johannes Vlietstra, Peter
Boomsma en Bianca Jousma. Winfried Bruinsma (Drachten, foarhinne gemeentedichter fan
Smellingerlân) hat it akkoart oerset yn it Frysk. Hy fynt dat in hiele eare. Foarmjouwing is
fersoarge troch Koert Posthumus fan it Drachtster bedriuw Level Communicatie. It gedicht
Mienskip is makke troch ús notiidske gemeentedichter Katherine van der Velde.
Fanôf de úteinset hat de ynstek fan de formaasje west om een akkoart op te stellen op
haadlinen mei in tal (kearn-) punten, dy’t sjoen wurde as de kearn fan de gearwurking, wêr’t
dúdlike ôfspraken oer makke wurde. Op oare ûnderwerpen binne mei opsetsin gjin ôfspraken
makke. Neist dit proses hawwe de formateurs yn petear west mei de net-formearjende
partijen om it saneamde ‘parallel proses’ gear te stallen. Ophelle is hokker ûnderwerpen oft
de net-formearjende partijen graach werom sjen wolle yn it akkoart. We tankje dizze partijen
ek hertlik foar de iepen en noflike oerlizzen.
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Op trije maaie binne de kearnpunten formulearre, dit binne: finânsjes, sosjaal domein,
feiligens en de mienskip. Ek oer de planning en wurkwize fan de ûnderhannelings binne
ôfspraken makke. De ûnderhannelers hawwe hun foarôfgeand oan de ûnderhannelings
ynformeare litten troch partijen fan bûten, gearwurkingspartners en de amtlike organisaasje.
Us tank oan elts dy’t op dizze wize jild yn it ponkje dien hat foar it formaasjeproses. Ek
hawwe de ûnderhannelers te witten krigen fan de brieven dy’t fan mannich organisaasje
ynstreamd binne. Fan 10 maaie oant en mei 10 juny binne de ynhâldlike gesprekken oer de
kearnpunten fierd.
10 maaie Finânsjes
18 maaie Sosjaal Domein
• Alex Bonnema (direkteur bestjoerder Caparis), Tjally Otter (direkteur bestjoerder
Carins), Ineke Weernink (direkteur bestjoerder M.O.S.)
18 maaie Duorsumens
25 maaie Ekonomyske Saken
• Douwe van Drogen (sintrummanager en nammens Ha&Ie), Geert Veenstra (foarsitter
LTO Smellingerlân), Roelien Attema (bestjoerslid ICD)
25 maaie Wenjen
• Elze Klinkhamer (direkteur-bestjoerder Accolade)
3 juny Sport/Kultuer
• Evert-Jan Siderius (direkteur bestjoerder Sportbedriuw Drachten), Jeen Visser
(foarsitter vv ONT), Karin Meijerman (direkteur bestjoerder de Bibleteek)
3 juny Fysyk Domein
3 juny Feiligens
10 juny Mienskip
Under dizze perioade is de gemeenterie twa kear ynformearre oer it fuortskriden fan it proses
middels in brief. Nei it klearmeitsjen fan de ynhâldlike gesprekken op 10 juny, hawwe de
formearjende partijen op 17 en 24 juny de ôfrûnjende finansjele ûnderhannelings fierd. Hjirby
is ek de portefúljeferdieling fêststeld. De fjouwer beëage âldermannen binne fanôf 17 juny
oanheakke by de ûnderhannelings. Tidens de ûnderhannelings binne de kearnpunten fan de
net-formearjende partijen, wêrmei’t op 18 en 19 maaie oerlizzen west binne, meiwoegen yn
de ôfwagings. Op 21 juny is oerienkomstich de Gemeentewet it koalysjeakkoart foarlein oan
boargemaster Jan Rijpstra, wêrby’t hy syn opfettings oer it akkoart te witten dien hat.
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Meielkoar dogge wy mear – akkoart Smellingerlân bestjoersperioade 2022-2026 wurdt op 5
july 2022 presintearre troch de formearjende partijen tidens in parsegearkomst op it terrein
fan fuotbalferiening vv ONT yn De Pein.
Op 12 july 2022 stiet it akkoart agindearre yn de gemeenterie fan Smellingerlân. Ut dy reden
ûntfange jo it akkoart ûnder embargo oant tiisdei 5 july 17:00 oere.
Ofslutend in tanksizzing oan Alan Slomp, Johannes Vlietstra en Peter Boomsma foar hun
oanwêzigens, ferslachlizzing en beantwurding fan de stelde fragen tidens de formaasje.
Nammens de formearjende partijen,

Geart Benedictus en Gerben Huisman

Bylagen:
• Meielkoar dogge wy mear – Akkoart Smellingerlân perioade 2022-2026
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Aanbiedingsbrief 'Samen doen we meer - akkoord Smallingerland periode 2022-2026'

Geachte raadsleden,
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kwam het CDA bij ons als grootste uit de
bus, nipt gevolgd door de ChristenUnie, elk met vijf zetels. Informateur Geart Benedictus
(CDA) stelde voor om een coalitie te vormen, bestaande uit CDA, CU, VVD (3 zetels), GL (2
zetels) en de FNP (1 zetel).
De vijf partijen leverden elk twee onderhandelaars waarmee zij de coalitieonderhandelingen,
hebben gevoerd. Dit waren voor het CDA Tjebbe van der Meer en Minke de Voor-Veenstra,
voor de CU Sebastiaan Roelofs en Klaas van Veelen, voor de VVD Marco Molhoek en Sipke
Hoekstra, voor GL Lucienne Meinsma en Peter Lesterhuis en voor de FNP Durk Oosterhof
en Reitze Jonkman (foarsitter FNP Smellingerlân). Zij werden bij gelegenheid vervangen
door Douwe Hiemstra en Eeuwe van der Velde (CDA), Corrie Ponne (CU) en Jille Booi (GL).
Op 26 april startte de formatiefase, met Geart Benedictus en Gerben Huisman (CU) als
formateurs. De formateurs werden ondersteund door Alan Slomp, Johannes Vlietstra, Peter
Boomsma en Bianca Jousma. Winfried Bruinsma (Drachten, voormalig gemeentedichter van
Smallingerland) heeft het akkoord vertaald in het Fries. Hij vindt het een eer. Vormgeving is
verzorgd door Koert Posthumus van het Drachtster bedrijf Level Communicatie. Het gedicht
Mienskip is gemaakt door onze huidige gemeentedichter Katherine van der Velde.
Vanaf het begin is de inzet van de formatiefase geweest om een akkoord op te stellen op
hoofdlijnen met een aantal (speer-) punten, die worden gezien als de kern van de
samenwerking, waar duidelijke afspraken over worden gemaakt. Op overige onderwerpen
zijn bewust geen afspraken gemaakt. Naast dit proces zijn de formateurs in gesprek gegaan
met de niet-formerende partijen om zo het zogenoemde 'parallel proces' vorm te geven.
Opgehaald is welke onderwerpen de niet-formerende partijen graag terug zien in het
akkoord. We danken deze partijen ook hartelijk voor de open en prettige gesprekken.
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Op 3 mei zijn de speerpunten geformuleerd, dit zijn: financiën, sociaal domein,
duurzaamheid, economische zaken, wonen, sport/cultuur, fysiek domein, veiligheid en de
mienskip. Ook over de planning en de werkwijze van de onderhandelingen zijn afspraken
gemaakt. De onderhandelaars hebben zich voorafgaand aan de onderhandelingen laten
informeren door externe partijen, samenwerkingspartners en de ambtelijke organisatie. Onze
dank aan een ieder die op deze manier een bijdrage heeft geleverd aan het formatie proces.
Ook hebben de onderhandelaars kennis genomen van de brieven die door diverse
organisaties en instellingen binnengekomen zijn. Van 10 mei tot en met 10 juni zijn de
inhoudelijke gesprekken over de speerpunten gevoerd.
10 mei Financiën
18 mei Sociaal Domein
• Alex Bonnema (directeur bestuurder Caparis), Tjally Otter (directeur bestuurder
Carins), Ineke Weernink (directeur bestuurder M.O.S.)
18 mei Duurzaamheid
25 mei Economische Zaken
• Douwe van Drogen (centrummanager en namens Ha&Ie), Geert Veenstra (voorzitter
LTO Smallingerland), Roelien Attema (bestuurslid ICD)
25 mei Wonen
• Elze Klinkhamer (directeur-bestuurder Accolade)
3 juni Sport/Cultuur
• Evert-Jan Siderius (directeur bestuurder Sportbedrijf Drachten), Jeen Visser
(voorzitter vv ONT), Karin Meijerman (directeur bestuurder de Bibliotheek)
3 juni Fysiek Domein
3 juni Veiligheid
10 juni Mienskip
Gedurende deze periode is de gemeenteraad tweemaal geïnformeerd over de voortgang van
het proces via een brief. Na het afronden van de inhoudelijke gesprekken op 10 juni, hebben
de formerende partijen op 17 en 24 juni de afrondende financiële onderhandelingen gevoerd.
Hierbij is ook de portefeuilleverdeling vastgesteld. De vier beoogde wethouders zijn vanaf 17
juni aangeschoven bij de onderhandelingen. Tijdens de onderhandelingen zijn de
speerpunten van de niet-formerende partijen, waarmee op 18 en 19 mei gesprekken zijn
gevoerd, meegewogen in de afweging. Op 21 juni is overeenkomstig de Gemeentewet het
coalitieakkoord voorgelegd aan burgemeester Jan Rijpstra, waarbij hij zijn opvattingen over
het akkoord kenbaar heeft gemaakt.
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Samen doen we meer - akkoord Smallingerland bestuursperiode 2022-2026 wordt op 5 juli
2022 gepresenteerd door de formerende partijen tijdens een persbijeenkomst op het terrein
van voetbalvereniging vv ONT in Opeinde.
Op 12 juli 2022 staat het akkoord geagendeerd in de gemeenteraad van Smallingerland. U
ontvangt het akkoord onder embargo tot dinsdag 5 juli 17.00 uur.
Rest een dankzegging aan Alan Slomp, Johannes Vlietstra en Peter Boomsma voor hun
aanwezigheid, verslaglegging en beantwoording van de gestelde vragen tijdens de formatie.
Namens de formerende partijen,

Geart Benedictus en Gerben Huisman

Bijlagen:
• Samen doen we meer – Akkoord Smallingerland periode 2022-2026

