Jaarverslag Opsterlands Belang 2019
2019 was het eerste volle kalenderjaar jaar van raadsperiode 2018-2022 van de fractie.
Er zijn na enkele onrustige jaren, geen mutaties in de fractie geweest; de fractie bestaat uit:
Marcel van Opzeeland, Willemijn Bruining, Hans de Jong, Jaco de Jong, Harm Meijer en Jan
van Dalen. Marcel van Opzeeland is fractievoorzitter in de raad en daarmee lid van het
raadspresidium, Willemijn Bruining voorzitter van de fractievergaderingen en lid van de
agendacommissie. Hans de Jong is lid van de raadsafvaardiging “industrieterrein A7” en Jan
van Dalen is lid van de auditcommissie.
In 2019 was er vaak om de 2 weken op de maandag (oriënterende) raadsvergadering. In de
tussenliggende weken externe bezoeken (zoals De Skans, Kansen voor Beetsterzwaag,
sporthal Nijlan) of informatiebijeenkomsten. Daarmee waren, m.u.v. vakanties alle
maandagavonden volgepland. De fractie vergadert vrijwel altijd voorafgaand aan
(oriënterende) raadsvergaderingen. Het aantal formele vergaderingen met notulen bedroeg
18. Daarnaast wordt er veel via mail, whatsapp en telefoon overlegd.
Inhoudelijk
Het besluitvormingsproces rond de ontwikkeling en bouw van MFA Gorredijk (Skans,
basisschool, BHS) was complex en intensief. Uiteindelijk is het plan niet haalbaar gebleken
en is de Mienskip van Gorredijk gevraagd met een plan te komen.
In juni werd de raad compleet verrast door ernstige financiële tegenvallers in het sociaal
domein over 2018 en de eerste helft van 2019. Het verdere jaar heeft de besluitvorming op
vele terreinen plaatsgevonden tegen de dreigende financiële problematiek. Als 1 van de
weinige fracties heeft Opsterlands Belang concrete besparingsvoorstellen gedaan, die vaak
geen raadsmeerderheid kregen. Uiteindelijk bleek het college toch een aantal van deze
besluiten vrij geruisloos heeft doorgevoerd. Opsterlands Belang probeert het coalitieakkoord
gestand te blijven doen, met name op de financiële aspecten. Niet meer uitgeven binnen
sociaal domein als wat het rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld en OZB niet verhogen
(afgezien van productiviteitsgroei, soort van inflatie).
Het mogelijk toestaan van windmolens breder en hoger dan in het coalitieakkoord staat, gaf
eind 2019 nog even wat spanning in de coalitie, maar is weer netjes opgelost.
De fractie is er bij besluitvorming altijd scherp op dat de besluiten gebaseerd zijn op
realiteitszin, soberheid en positief voor de inwoners in algemene zin.
Harm en JanvD hebben gesprekken gevoerd met de PB’s van Wijnjewoude, Siegerswoude en
Frieschepalen. Helaas is het bij deze eenmalige activiteiten gebleven. Verder zijn naar
aanleiding van ontvangen berichten van inwoners over vermeende problemen met de
gemeente, deze inwoners bezocht of anderszins contact opgenomen en in verbinding
gebracht met gemeentelijke medewerkers; dit als onderdeel van de
volksvertegenwoordigende taak van raadsleden.

Er zijn een aantal acties doorlopen het afgelopen jaar, te weten:


















Harm is tijdens de vorige vergadering benoemd als (tijdelijk) bestuurder in de rol van
penningmeester. Vanwege de 'dubbele petten', is dit niet wenselijk. Harm heeft
namelijk ook een zetel in de Gemeenteraad. Er wordt dus doorgezocht naar een
geschikte kandidaat om de rol van penningmeester over te kunnen nemen van Harm.
In Anneke Oosterwoud is een gedreven nieuw steun-fractie lid gevonden en zij heeft
aangegeven de rol van penningmeester op zich te willen nemen. Dit is besproken met
de huidige waarnemend penningmeester en fractie-voorzitter, en Anneke zal tijdens
de Ledenvergadering 2020 worden voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Bij de kamer van Koophandel is Frank Hendrik Zandstra (voormalig voorzitter)
uitgeschreven. Bianca Fennema (huidige voorzitter, benoemd tijdens de vorige
ledenvergadering) is ingeschreven, evenals Harm (penningmeester). Ymko de Graaf
(secretaris) stond reeds ingeschreven.
Bij de Kamer van Koophandel is het 'adres' van de partij, gewijzigd naar dat van de
bestuursvoorzitter.
Door verhuizing, ziekte en afzeggingen zijn er mensen van de ledenlijst afgegaan. Dit
betekent dat er nog maar 19 leden zijn.
De statuten waren gedateerd, zo bleek ook tijdens de vorige ledenvergadering. Nu
het streven is om de Anbi status aan te vragen, was actualisatie benodigd. Het
bestuur heeft de statuten dan ook geactualiseerd en 'Anbi-proof' gemaakt. Deze
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering (2020) ter stemming ingebracht.
Na instemming van een meerderheid van de leden, een akkoord dus op de nieuwe
statuten, is de weg vrij om de Anbi-status aan te vragen, hetgeen dan ook direct in
gang zal worden gezet.
De kernwaarden van OB zouden input kunnen zijn voor een pamflet op A4 formaat,
dat ook zichtbaar is tussen de verkiezingsjaren in. E.e.a. moet nog verder uitgewerkt
worden en staat bij het Bestuur op de agenda.
Idem voor de 'OB-krant' waarover ook binnen de fractie is gesproken.
Naast de fractievergaderingen en de jaarlijkse ledenvergadering, is een nieuw
'overleg orgaan' geïntroduceerd, namelijk het 'driehoek' overleg, waaraan de
voorzitters deelnemen. Deelnemers: Anko Postma (wethouder), Marcel van
Opzeeland (fractie voorzitter) en Bianca Fennema (besuursvoorzitter). Doel van dit
periodiek overleg is het 'bewaken van de koers van de partij'. Samengevat: wat
hebben we de kiezers beloofd, waar staan we nu en welke acties rollen we nog uit.
De datum van de algemene vergadering bleek in de praktijk niet erg logisch. Volgens
de statuten dient ieder jaar binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar een
Algemene Vergadering bijeen te worden geroepen waar de verslagen worden
besproken, toegelicht en geaccordeerd. Ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan
het kalenderjaar, dient aldus ieder jaar voor 1 april een Algemene Vergadering bijeen
te worden geroepen. Dat was ook voor de ledenvergadering 2020 (beoordeling 2019)

ook de bedoeling, maar door omstandigheden (ziekte, beperkingen samenkomst
door Corona) is dit later geworden. In 2021 zal de jaarlijkse ledenvergadering weer
worden gepland in het eerste kwartaal.

Bianca Fennema, bestuursvoorzitter Opsterlands Belang

