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De burgemeester van Smallingerland
De politieke cultuur in onze gemeente

Drachten, 26 april 2021
Geachte heer Rijpstra, beste Jan,
Namens de fractie van D66 richt ik mij tot u om mijn ongenoegen te uiten over het spoeddebat van
maandagavond 26 april 2021. In deze vergadering is De Peinder Mieden besproken. Het is bekend dat
onze fractie geen voorstander is van het disproportioneel gebruik van het spoeddebat. Het voorstel
van wethouder Le Roy om onze gemeenteraad vertrouwelijk te informeren deugt en kan naderhand
altijd openbaar gemaakt worden zoals dat in een volwassen democratie gebruikelijk is.
De heer Van der Leck heeft namens onze fractie dit standpunt helder voor het voetlicht weten te
brengen, maar hij werd daarin geïnterrumpeerd door mevrouw Sikkema van de Eérste Lokale Partij
(ELP). Daarin gaan in onze beleving twee zaken verkeerd. Enerzijds heeft u als voorzitter van de
vergadering haar niet de mogelijkheid gegeven om een interruptie te plegen, terwijl zij wel
interrumpeerde. Anderzijds omdat mevrouw Sikkema de woorden “Wat een lul” uitsprak. De heer
Pieters van de Partij van de Arbeid heeft u daarop gewezen.
Ik moest de band ook even terugluisteren om het te verifiëren, maar het blijkt te kloppen dat deze
woorden zijn gezegd (1:38:12). U begrijpt dat mijn fractie zeer ontstemd is over de ontstane situatie
en dat deze woorden beledigend zijn voor zowel de heer Van der Leck als voor het instituut en het
aanzien van de gemeenteraad van Smallingerland.
Ik constateer dat de politieke cultuur in onze gemeente in toenemende mate verzwakt en merk dat
het wantrouwen vanuit de Eérste Lokale Partij jegens de rest van de raad niet verdwijnt. Een eerder
(vergelijkbaar) voorval is reeds besproken in het presidium. Daarmee ziet onze fractie dit voorval niet
als een incident, maar als een patroon. Uiteraard verwacht onze fractie excuses van mevrouw Sikkema
en haar partij, maar dat zal de cultuur niet doen veranderen.
Onze fractie stelt voor om de politieke cultuur in onze gemeente te bespreken in een openbare
raadsvergadering. Op deze wijze doen we recht aan de wens om in openbaarheid van gedachten te
wisselen en elkaar een spreekwoordelijke spiegel voor te houden. Een afschrift van deze brief wordt
daarom aangeboden aan de leden van de voorbereidingscommissie met het verzoek een dergelijk
onderwerp te agenderen in één van de eerstvolgende raadsvergaderingen.
Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en ik reken op uw daadkracht.
Met democratische groet,

fractievoorzitter D66 Smallingerland

