
FNP STRIJDBAAR VERDER 
 
Een prachtige uitslag voor de FNP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. Na vier 
jaar hard werken in de gemeenteraad door Jan Dijkstra en Sietze de Haan en een duidelijke 
verkiezingscampagne met ondersteuning van bestuur en leden, kon de winst worden 
binnengehaald. Van twee naar vier zetels, een verdubbeling: feest bij de FNP. Ook vanaf deze 
plaats: hartelijk dank voor uw stem en uw vertrouwen.  
Toch zijn wij op dit moment licht teleurgesteld. De verkiezingswinst wordt niet omgezet in 
deelname aan het nieuwe college van B&W. Door Gemeentebelang met twee nietszeggende 
argumenten aan de kant geschoven. De FNP zou een andere mening over de herindeling met 
Het Bildt en Menameradiel zijn toegedaan. Niets is minder waar. De FNP heeft vóór 
herindeling met deze twee gemeenten gestemd, maar was wel steeds kritisch over het gehele 
proces. Onze inwoners zijn niet of nauwelijks naar hun mening gevraagd, terwijl wij als FNP 
vinden dat dit zeker had gemoeten. Graag hadden wij onze visie op de herindeling met het 
nieuwe college  willen uitwerken. Samen met onze inwoners de koers voor onze nieuwe 
gemeente willen bepalen. Het draagvlak voor dit standpunt is bij de verkiezingen meer dan 
aangetoond. 
De tweede reden dat de FNP niet mee mag doen ligt kennelijk in de financiële sfeer. 
Gemeentebelang loopt al jarenlang blindelings achter financieel wethouder Twerda aan. Jaar 
na jaar predikt Twerda de meest zwarte scenario’s en moet er bezuinigd worden, maar tegelijk 
wordt er veel geld op de jaarrekening over gehouden. Toch gaat GB opnieuw met de alweer 
verliezende PvdA (in 8 jaar tijd van 5 naar 2 zetels) in zee. De FNP heeft met Sietze de Haan 
een financieel specialist in de fractie, maar zijn controlerende werk (een belangrijke taak van 
een raadslid) wordt blijkbaar niet gewaardeerd en eerder als een bedreiging gezien. Ook de 
FNP is voor een solide financieel beleid, maar dan wel met een reële begroting en een 
realistisch toekomstperspectief. 
Heeft GB nu kiezersbedrog gepleegd? Dat willen wij niet direct beweren. Wel is het zo dat er 
geen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Een gemiste kans voor een breed gedragen 
college: sterk vertegenwoordigd in de stad en in de dorpen. 
De FNP-fractie zal met haar vier raadsleden dit college kritisch volgen, rechtdoor als het kan, 
dwars als het moet. Want: “Wy dogge it foar Jo”! 
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