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Geachte Raadsleden,  College B en W en Ambtenaren, 

 

Hierbij laten wij u weten dat per directe ingang d.d. 1 juli 2021 het VN Panel Smallingerland 

wordt opgeheven,  wij stoppen ermee! 

De Democratie is dood en aan een dood paard valt niet te trekken. 

 

Wij hebben drie jaar lang geprobeerd deze gemeente inzicht te laten krijgen wat de 

ervaringsdeskundigen van gehandicapten en mensen met een beperking, ouderen, minima, 

kortom de inwoners die zich meestal aan de onderkant van de samenleving bevinden, nodig zijn 

en wat zij belangrijk vinden, waar de knelpunten en problemen zich binnen deze gemeente 

bevinden. 

 

Klachten en lange procedures, die niet opgelost worden,  een gemeente die zichzelf de macht 

heeft gegeven om boven de wet te staan, de meest kwetsbaren als een spel behandelen, 

regelgeving manipuleert ten voordele van zichzelf en altijd ten nadele van de onderkant van de 

samenleving die hun rechten worden ontnomen.  

Gebrekkige communicatie.  

Haar macht misbruikt,  inwoners niet informeerd, privacy gevoelige gegevens niet voldoende 

beschermd en respecteerd. 

Data is tegenwoordig big business, ook voor de gemeente/Carins aangezien deze ook 

multinationals zijn. 

Denk aan adviesbureau's die meerdere malen overgenomen worden of die in aandelen handelen. 

Gemeente die aan Data Fryslân en Geon b.v. gelinkt is, zijn de data van inwoners van 

Smallingerland dan koehandel ? 

En wordt daarmee winst gemaakt ? 

 

Grote sier maken in de media LC zat 26 juni 2021 als daar ineens een Corona meevaller van 

miljoenen is die u eerst heeft bezuinigd op de WMO en sociaal domein,  de meest kwetsbaren dus 

die door deze bezuinigingen niet meer kunnen participeren in de inclusieve samenleving,  en u 

bent groot voorstander van dat iedere inwoner mee moet kunnen doen,  ieder doet ertoe, ieder 

wordt gezien in deze sociale koers van de mooie gemeente Smallingerland.  

Gaat het geld dan terug naar degenen waarop u bezuinigd heeft ? dat zou wel zo rechtvaardig 

zijn. 

 

Maar eigenlijk is het de Ambtelijke organisatie die uiteindelijk zelf in het hemd staat en 
vanzelf ten onder gaat. 

Zie onderstaande filmpje 😉 

 



https://youtu.be/Q6X80IWdS6s 
 

 

U verplicht de minima tot budgetbeheer, terwijl uzelf nodig onder bewindvoering mag staan. 

U kunt structureel niet met gemeenschapsgelden omgaan. 

Ambtenaren die creatief boekhouden kadernota 80% van de 100% of bedragen vergeten mee te 

nemen in de begroting.  

Met "lucht" kun je alles passend maken, zonder de exacte bedragen van baten en lasten in de 

begroting op te nemen. 

U bent allesbehalve transparant en liegt en bedriegt hiermee uw burgers. 

U bent verantwoordelijk als deze gemeente Smallingerland in de financiële problemen terecht 

komt. 

Of zit daar meer "lucht" in de begroting door afromen ? 

Cijfertjes kloppen immers al jarenlang niet meer! 

Leest u de openbare ingekomen brief van dhr Verhoeff register account van aug 2019 eens, 80 

miljoen verdwenen in 10 jaar. 

Dat is veel "lucht" en waar blijft die "lucht" ? 

 

Tijd om eens grondig de bezem door de Ambtelijke organisatie te halen, rotte Appels verwijderen 

levert ook een verbetering in de gehele organisatie en creëert meer leefbaarheid onder 

rechtvaardig personeel wat er ook zeker is. 

Geen wonder dat de werkdruk hoog is en er veel verloop in personeel is en men extern personeel 

moet aannemen. 

Dan zijn er ook andere langdurige problemen,  die al jarenlang schuren, maar niet benoemd 

mogen worden, die bewaard men het liefst in de doofpot. 

 

Huishoudelijke schoonmaaktip: altijd van boven naar beneden werken. 

Efficiënter en schoner kan het niet. 

 

De ELP die de schoonmaakbezems graag hanteert. 

U kunt vast beginnen met inlossen van deze verkiezingsbelofte voordat de nieuwe verkiezingen 

eraan komen. 

 

U voert met zijn allen stoïcijns de politieke agenda 2030 uit van Den Haag zonder zelf na te 

denken en u vertegenwoordigt daarbij zeker niet de arme inwoners van Smallingerland.  

De grote luchtbel barst uiteen als inwoners beseffen dat raadsleden het ambtelijke beleid 

vertegenwoordigen omdat men zelf ambtelijke baantjes heeft in andere gemeentes. 

Of door hun werk monopoliposities bekleden en zich niet kunnen inleven in de onderkant van de 

samenleving en wat zij nodig zijn. 

De leefwereld van de armen staat te ver af bij enig voorstellingsvermogen bij de rijken en dat 

noemt men dan Democratisch ? 

 

Er is een reden waarom de inwoners van Smallingerland weinig participeren,  dat is omdat men 

allang weet dat Carins voor andere doeleinden wordt gebruikt dan zorg, dat miljoenen verdwijnen 

en iedereen doet verbaasd alsof zijn neus bloed deze schertsvertoning, het Volk, de vrouw,  de 

mensen aan de onderkant van de samenleving voelen zich gebruikt, monddood gemaakt, 

weggezet, niet gehoord, niet serieus genomen, gediscrimineerd.  

https://youtu.be/Q6X80IWdS6s


U bent nooit van plan geweest om daadwerkelijke verbeteringen door te voeren in kader VN 

verdrag handicap, voor de minima en WMO/JEUGD cliënten.  

Zij blijven afhankelijk van de voedselbank of bewindvoering en kunnen nooit groeien want het 

systeem en de mens achter het systeem laat het niet toe, een paar uitzonderingen daargelaten.  

 

 

Hierbij nog onze reactie n.a.v. de inclusie agenda die 6 juli bij de ronde tafel voorgelegd wordt. 

 

Ten eerste willen wij u laten weten n.a.v. debat kadernota, dat er te weinig toegankelijke 

middelen zijn om laaggeletterden en minima en mensen met een beperkingen ( doof of blind ) 

toegang te bieden tot deelnemen aan de (digitale) Ronde tafel.  

 

U biedt weinig alternatieven naast de digitale Ronde tafel. met name voor laaggeletterden en 

mensen die niet digitaal vaardig zijn. 

Dus is een fysieke Ronde tafel weer aan te raden wilt u idd alle inwoners de kans geven om 

inspraak te hebben en om inclusie te waarborgen.  

Ook laaggeletterden bereikt u niet door de krant. 

Hoe denkt de raad dit op te lossen ? 

Mooie input voor in de inclusie agenda en maak daar dan meteen concrete doelstellingen van. 

Aangezien laaggeletterdheid hoog op uw prioriteitenlijst staat. 

 

Verder vinden wij onze hoofdpunten niet terug in deze agenda. 

Als ervaringsdeskundigen was het niet mogelijk hieraan op een fatsoenlijke manier onze bijdrage 

te leveren, we hebben dit schriftelijk namens de groep gedaan. 

Individueel deelnemen was onmogelijk voor onze ervaringsdeskundigen omdat de gemeente 

Smallingerland niet in staat is gebleken om toegang tot participatie toegankelijk te maken. 

Men weet dat men een inclusie agenda opstelt in samenwerking met de 

ervaringsdeskundigen,  dat zijn dus inwoners met verschillende beperkingen. 

Hier had de gemeente eerder en beter op kunnen inspelen,  planning is alles. 

Niet iedereen is genoeg digitaal vaardig  of heeft een goed werkende pc of mobiel of 
kan deze vervangen als het apparaat kapot is, want geen of gebrek aan financiële 
middelen. 
Inzicht, inlevingsvermogen en praktisch oplossingsgericht out of the box kunnen denken 
ontbreken. 
Hier valt voor de gemeente nog een flinke inhaalslag te maken. 

 

Tip voor Ambtenaren als men de folders in de brievenbus deponeert (sociale koers) of 

laagdrempelig bij de supermarkt ophangt, probeer de volgende keer eens op de bel te drukken en 

maak contact met de inwoners van Smallingerland om zo ook input op te halen.  
 

Mevrouw Den Heijer heeft haar best gedaan om tekst in te spreken voor ons, wat goed 

functioneeede en waar de doelgroep blinden en slechtzienden en ook laaggeletterden zeer mee 

geholpen zouden zijn, waarvoor onze hartelijke dank.  

Dit inspreken is een aanrader ook voor beleidsstukken als de sociale koers.  

 

Helaas denderd deze gemeente voort zonder de ervaringsdeskundigen voldoende de hand te 

reiken. 



U moet zich afvragen voor wie deze inclusie agenda bedoelt is en dat u juist voor het opzetten 

van deze agenda ervoor moet zorgen dat de basis, het fundament toegankelijk is. 

Dat iedereen die dat wil dus ook kan participeren en mee kan doen. 

Helaas hebt u niet het geduld en het inzicht om dat te realiseren,  u begint in plaats van bij het 

fundament de basis al bij de vervolgstappen, dit resulteert in dat deze doelgroep zich 

buitengesloten voelt en niet mee kan doen. 

 

Wij kunnen niet achter de inhoud van deze gemeentelijke inclusie agenda staan als u de VN panel 

Smallingerland bijdrage niet implementeert in deze inclusie agenda.  

 

Dit is beschamend tegenover de doelgroep waarvoor het VN verdrag handicap bedoelt is. 

De minima, ouderen, vluchtelingen,  laaggeletterden,  mensen met beperkingen,  allen die zich 

aan de onderkant van het piramidespel bevinden en hen die niet de financiële middelen hebben 

om te kunnen participeren. 

Het is nergens concreet wanneer gaat u wat realiseren en 10.000 euro voor communicatie???? 

Waaruit bestaat die communicatie ? 

 

Het is al veelzeggend dat u maar een schamele 10.000 euro over hebt voor deze doelgroep terwijl 

u het grote geld in veelvoud bij deze doelgroep weghaalt bij de WMO en hoe zit dat met die 

17.500 euro uit de pot van de Marrekrite van Groenlinks, is dat ook een donatie voor de inclusie ? 

Waaraan besteed men dat geld anders ? 

 

In al de afgelopen drie jaar hebt u nog niks voor het VN Panel Smallingerland over gehad en 

heeft u die 10.000 euro voor andere doeleinden gebruikt. 

Waarvoor hebt u dat geld dan wel gebruikt ? 

 

Als u werkelijk hart voor deze mensen heeft dan begint u eens met het realiseren van fysieke 

toegankelijkheid dat gehandicapte inwoners ergens zelfstandig kunnen komen, bijv bij de 

sportlaan of Sunenz etc. 

U begint al met de basis inclusie door concreet het VN verdrag handicap te implementeren bij 

ieder nieuw vast te stellen beleid.  

En dat ontbreekt in uw inclusie agenda.  

Dat is het Fundament,  de eerste bouwlaag. 

Zonder stevig fundament blijft dat huis niet staan. 

 

U bent de liefde van het volk, uw inwoners al grotendeels kwijt , alleen beseft u dat niet,  het 

ware licht van de samenleving gaat hierdoor verloren.  

Het zal duister worden. 

 

Als u geen waardering en respect kunt opbrengen voor de onderkant van de samenleving,  de 

praktijk geschoolden en inwoners met praktische banen, het niet in evenwicht kunt brengen, dan 

gaat het systeem kapot. 

De Zorg voor de onderkant zal waarschijnlijk als eerste vallen,  maar aan wie wilt u dan uw 

salaris verdienen ? als daarna er niemand meer is om uw vuilnis op te halen, uw kinderen op te 

vangen, schoon te maken of die logistiek werk verrichten. 

 



Als er geen zieken en gehandicapten en mensen met een beperking waren dan was er geen 

verdienmodel aan zorg. 

Had niemand in de zorgsector, managers, adviesbureau's etc en bij Carins een dikbetaald salaris. 

Zonder deze "vrouw" Het Volk aan de onderkant kan het huidige systeem niet bestaan. 

Wel het geld eraan verdienen,  maar er verder niet naar omkijken.  

Al die adviesbureau's daar zitten de langdurig vastgestelde chronisch zieken en gehandicapten en 

mensen met een beperking niet op te wachten, u roept wel altijd dat u ook minder adviesbureau's 

wilt, maar realiseert dit nooit in de praktijk.  

Wanneer zijn de WMO cliënten daarvan verlost ? 

Laat uzelf eens zo onderzoeken en levenslang vastleggen in schrijnend slechte rapportages,  waar 

gaat het over, Controle en alles willen weten van de meest kwetsbare burgers en dat wordt altijd 

tegen hen gebruikt. 

Dat is vernederend en discriminerend en het zal u allen een rotzorg zijn, want u heeft er geen last 

van en u kan het niks schelen, anders had u er wel wat aangedaan. 

En de wet noemt dat zeker wet op gelijke behandeling en eigen artsen en specialisten zijn van 

geen toegevoegde waarde meer, terwijl zij ervoor geleerd hebben en adviesbureau's geen 

specialistisch ziekenhuisartsen zijn. 

Ook bewijzen krijgen de WMO cliënten niet aangereikt,  wie krijgt men over de vloer bij de 

onderzoeken. 

Onwil en onkunde, kwantiteit boven kwaliteit en geld belangrijker dan de mens. 

 

De hulpbehoevenden krijgen niet datgene wat ze nodig zijn en dat is MAATWERK ! 

 

Als allesbepalende energieverslindende multinationals,  een flinke stap terug doen en minder 

consumeren, ook minder energie gebruiken en minder marktwerking zorgt voor minder perverse 

prikkels en daardoor  betaalbare zorg. 

Het is uiteindelijk de mens zelf die kiest voor het geld of het welzijn van de mens. 

Multinationals gaan voor winst, daar gaat de wereld en de mensheid uiteindelijk aan ten onder. 

Dus minder digitale toekomstdromen en minder snelle ontwikkelingen die veel energie slurpen 

dat is duurzaam en gezonder voor het behoud van onze planeet. 

Leest u al onze adviezen nog eens na zo gek is dat praktische out of the box denken niet. 

Build back better voor een duurzame eerlijke toekomst waar iedereen kan meedoen en op basis 

van gelijkwaardigheid en onder dezelfde rechten leeft. 

Men de natuur van Moeder Aarde onze bijzondere planeet beter beschermt en in haar waarde 

laat. 

R.E.S.P.E.C.T. 

 

Het rijke westen en haar multinationals Hitech Reuzen die alle macht hebben en verantwoordelijk 

zijn voor de grootste milieu vervuiling en plastic soep die in internationale wateren 

ronddobberen. 

Door marktwerking deze wereld kapot maken. 

De flora en fauna, de dieren en de meest kwetsbaren die in armoede leven zijn de dupe van de 

Westerse lifestyle en hebzucht naar meer, meer, meer, pakken wat je pakken kan. 

 

De  planeet aarde kan leven zonder de mensheid,  maar de mensheid kan niet leven zonder de 

planeet aarde. 

 



Dat de macht eerlijker verdeeld wordt en een betere afspiegeling van de gehele samenleving is. 

Zowel arm als rijk 50-50 vrouwen en mannen. 

Zodat de kinderen een kans op een toekomst en leven hebben en houden. 

Iedereen daadwerkelijk gelijke rechten heeft en deze kan uitoefenen, dat is Democratie.  

Niet dat de bovenkant van rijken de macht over de onderkant de armen hebben. 

Ieder is zijn eigen individu met eigen verantwoordelijkheid.  

Helaas denken de machthebbers dat ze meer waarde hebben en hun macht kunnen misbruiken.  

 

Waaruit bent u geboren en waarin bent u als naakte baby geboren? 

Het systeem is in den beginne voor een ieder gelijk, ook het eindpunt, het laatste hemd heeft geen 

zakken. 

Geld kunt u niet meenemen.  

Wel uw ziel, het gaat om de levensreis. Wat heeft u in uw leven voor de minderbedeelden 

gedaan, bent u een rechtvaardig mens geweest? 

Welke voetprint aan een betere wereld heeft u geleverd? 

Voor wie en welke belangen komt u eigenlijk op? 

Als geld en economische waarden voorop staan, dan is het einde van deze planeet sneller in zicht 

dan u denkt. 

Love is gone ! 

Dan rest idd alleen nog de 2030 agenda de voorloper naar de cyborg robot digitale wereld,  u kunt 

zo inpluggen als een zombie. 

 

Less is more. 

U bent in ieder geval een VN panel less. 

Dat krijgt u dus terug in eigen handen, dan kunt u het wederom naar eigen inzicht inrichten, 

sturen en manipuleren om uw eigen agenda door te drukken, of de burgers dat nou willen of niet, 

daar heeft u toch geen boodschap aan. 

U loopt stug door naar deze toekomstige digitale wereld.  

 

https://youtu.be/j6PbonHsqW0 
 

Het VN panel 🖐logo geven wij geen toestemming voor om te gebruiken.  

Het betreft een eigen kunstwerk. 

 

We wensen u allen veel wijsheid voor de nabije toekomst en dat u de meest kwetsbare inwoners 

beschermd zoals men van een overheid mag verwachten.  

 

Inzicht in financiële problemen is deze gemeente vreemd, de minima hebben daar beter kijk op, 

zij zetten al hun levenlang de tering naar de nering, u als gemeente kan daar een voorbeeld aan 

nemen i.p.v. op deze doelgroep neerkijken. 

U bent eigenlijk nog armlastiger dan hen. 

Zeker als prestigieuze projecten doorgang blijven vinden, dat dooie paard als men blijft 

bezuinigen op het sociaal domein en de onderkant van de samenleving.  

En uw inzicht ontbreekt als u niet op uw sloffen kan aanvoelen dat het komende najaar de Corona 

problemen nog veel meer financiële problemen voor de gemeente gaan veroorzaken.  

Wees u dan bewust waaraan u meedoet en waar u bewust voor kiest. 

 

https://youtu.be/j6PbonHsqW0


Laat dan uw licht schijnen en open uw hart voor mensen i.p.v. geld en economische belangen.  

 

Wij blijven opkomen voor de meest kwetsbaren op onze eigen wijze en eigenzinnige manier.  

U zult van ons blijven horen Because............... 

 

We will never give up the fight. 

 

https://youtu.be/IhQEBAl3Gpk 

 

https://youtu.be/-KRWcS7XtdQ 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Namens het per 1 juli 2021 opgeheven VN panel Smallingerland  

 

Dieuwke Heddema  

Mathilde Latona  

 

Voor de liefhebbers nog een paar interessante boekentips. 

Dat u wat meer begrip en inzicht mag geven in hoe het systeem al eeuwenlang werkt en wat voor 

gevolgen dat heeft aan de onderkant van de samenleving, het Pauperparadijs van Suzanna Jansen 

en De Onmisbaren van Ron Meyer. 

https://youtu.be/IhQEBAl3Gpk
https://youtu.be/-KRWcS7XtdQ

