
Jaarrekening

De ChristenUnie heeft haar waardering uitgesproken voor het behaalde resultaat in 2017. De 
gemeente SWF heeft op een begroting van ca. 260 miljoen bijna een half miljoen overgehouden. 
Helemaal mooi is het dat in het sociaal domein goed voor 140 miljoen de uitgaven vrijwel gelijk 
waren aan de begrote kosten. Dat is des te opmerkelijk, omdat in anderen gemeenten forse 
overschrijdingen plaatsvinden.
Voor een goedkeuringsverklaring van een accountsverklaring is na twee jaar zonder een dergelijk 
oordeel ook waardering. Vooral omdat het de gemeente zelf geweest is die de tekortkoming van 
een belangrijke organisatie de Sociale Verzekeringsbank gecompenseerd heeft door zelf goed 
onderzoek te doen en overtuigend heeft aangetoond dat de PGB gelden terecht zijn uitgegeven.
De ChristenUnie heeft van het college wel de toezegging gevraagd en gekregen dat het de 
vinger aan de pols zal houden om onze gemeente ervoor te hoeden met onzekere uitgaven te 
confronteren die ervoor zorgen dat deze verklaring volgend jaar niet in orde wordt bevonden.

Oud Papier

Vijfenzeventig organisaties met vrijwilligers zamelen papier in, waarmee ze de inkomsten van hun 
verenigingen vergroten. Enkele van deze verenigingen nebben het echter moeilijk om vrijwilligers 
vinden en dus wil de gemeente zelf met blauwe containers het papier op gaan halen. Dat vergroot 
ook nog eens de bereidheid van de bewoners om papier in de kliko te doen. Dat is natuurlijk 
prima, maar waar we wel bezwaar tegen hebben aangetekend is de suggestie die geuit werd dat 
inzamelen via de gemeente veiliger zou zijn. Dit zou namelijk ook betekenen dat allerlei 
activiteiten die nu door vrijwilligers worden uitgevoerd in het vervolg door gemeenteambtenaren 
zouden moeten worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het maaien van kerkhoven en 
voetbalvelden.
Gelukkig hebben we de toezegging van het college gehad dat wanneer bedrijven in kleine 
kernen hun papier niet met hetzelfde serviceniveau kwijt kunnen, de gemeente voor maatwerk zal 
willen zorgen en dat de raad geïnformeerd zal worden als zich een dergelijk probleem gaat 
voordoen.

Centrale huisvesting

De gemeente verbouwt haar onderkomen en zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie in een 
moderne en duurzame huisvesting terechtkomt.
De discussie werd wat vertroebeld, doordat het besluit van het college om een belangrijk 
bouwdeel buiten de eerder vastgestelde taakstelling te houden niet aan de raad was voorgelegd. 
Tegelijk hebben we als fractie wel ingestemd met het nieuwe voorstel van het college om de 
gebouwen in de Marktstraat energieneutraal te maken. Dit is overigens ook een uitdaging die 
door de regering aan de gemeenten is voorgehouden.



Balonnen

De raad heeft zich ook met onze instemming - uitgesproken voor een regel in de APV om te 
voorkomen om nog langer toe te staan dat er op grote schaal bij evenementen balonnen worden 
opgelaten. De plastic soep is al te gebonden.

Fergees sport

Onze fractie heeft tijdens de raad van 13 juni een motie ingediend met het doel alle 
basisschoolleerlingen de mogelijkheid te geven gratis aan minstens één sport mee te kunnen 
doen.
Veel partijen vonden de intentie van deze motie sympathiek, maar een verdere onderbouwing is 
nodig. De motie is aangehouden en komt terug op de raadsagenda.

Praat met de raad

Laatst zijn enkele raadsleden, waaronder Lieuwe en Geartsje, in gesprek geweest met burgers uit 
Wommels. De burgers stelden hun vragen. Daarna ontstond een prettig gesprek met de 
raadsleden. Doel is om als raadsleden te ontdekken waar de burgers mee zitten. Hier ging het om 
de veiligheid de straat ‘de terp’; de invulling van het oude gemeentehuis; de aandacht voor de 
vaarwegen in Kubaar e.o. en tenslotte werd er aandacht gevraagd voor het beschermen van de 
bijen. De gemeente draagt het bijenlint een warm hart toe. Zij wil juist de populatie bijen 
beschermen. Het nieuwe maaibeleid is hiervan een uitwerking. 
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