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Verslag PvdA fractie  
 

December. 

Zonder dat dit onderwerp op de agenda 

stond was de afwijzing van het college van 

een verzoek tot het mogen vestigen van 

een restaurant ( De Ooievaar ) op de hoek 

Venekoten-N381 het hoofdonderwerp van 

de commissie ruimte.  

 
De discussie vond plaats aan de hand van 

vragen die door de PvdA, de Christen Unie 

en D’66 aan het college waren gesteld. 

Samengevat waren deze partijen van 

mening dat de besluitvorming van het 

college op niet goed onderbouwde gronden 

en veel te vroeg heeft plaatsgevonden. De 

politieke druk was niet tegen 

dovenmansoren gericht. Ook de andere 

partijen gaven aan, dat het college veel te 

voortvarend tot een afwijzing van de 

aanvraag was gekomen. Wethouder de 

Boer kon dan ook niet veel anders dan 

toezeggen om één en ander nog eens nader 

te bekijken. Om het college bij die nadere 

besluitvorming een handje te helpen 

stelden wij een motie aan de orde, die na 

afloop van de raadsvergadering van 18 

december zou moeten worden behandeld. 

Zo ver kwam het echter niet. Het college 

koos op de dag van de raadsvergadering 

eieren voor zijn geld en trok de eerder aan 

de initiatiefnemers gezonden brief in. De 

definitieve besluitvorming omtrent de 

aanvraag vindt nu plaats in de loop van 

2013, nadat duidelijk is geworden wat er 

precies met de betreffende kruising en het 

vlak daarbij liggende pand van de 

Rabobank gaat gebeuren.  

 
Permanent bewonen recreatiewoning 
Het gedoogbeleid ten aanzien van 

permanente bewoning van 

recreatiewoningen is al jaren een steeds 

terugkerend onderwerp op de politieke 

agenda, zonder dat er veel verandert. De 

pogingen van het vorige college om harder 

op te treden tegen dit fenomeen leden 

schipbreuk. Ook nu passeerde dit 

onderwerp weer de revue, met als resultaat 

de voor de hand liggende conclusie: 

doormodderen maar.  

 
Actium stopt woningbouw Haulerwijk 
Het stopzetten van een woningbouwproject 

door Actium in Haulerwijk houdt de 

gemoederen ook bezig. Plaatselijk Belang 

doet alle moeite om aan te tonen dat er 

voldoende belangstelling voor bestaat, tot 

op heden zonder resultaat.  

 
Het is de tijd waarin we leven. Triest dat 

een corporatie en Plaatselijk belang recht 

tegenover elkaar komen te staan. Dat was 

voor de economische crisis ondenkbaar.  

 
Cultuurnota 
Deze maand stond vooral in het teken van 

de behandeling van de Cultuurnota, een 

beleidsstuk geldend voor de komende vier 

jaar. De coalitie heeft cultuur nu niet 

bepaald tot prioriteit verheven. De basis 

van het beleid is, om het initiatief over te 

laten aan het werkveld en de beschikbare 

middelen steeds verder terug te brengen. 

Men noemt dat: “Meer doen met minder 

geld. “ De betrokken instanties moeten 

meer als ondernemer gaan fungeren en ze 

worden geacht ook de nodige middelen 

elders aan te boren. Op zich een 
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respectabel uitgangspunt, maar in de 

huidige economische omstandigheden een 

duivelskarwei. De cultuurnota, voor een 

groot gedeelte overgenomen van de 

gemeente Soest, spreekt wel ambities uit, 

maar die worden niet uitgewerkt in 

meetbare doelstellingen. Aangezien de 

voltallige oppositie cultuur juist wel een 

goed hart toedraagt, lag een politieke 

botsing voor de hand. En die kwam er, 

zowel in de commissie als in de raad. 

Profilering, met op voorhand de zekerheid 

dat elk initiatief geen enkel resultaat zou 

opleveren. Met het oog hierop kozen we 

voor een harde toonzetting en beperkten 

we onze amendementen tot 

deelonderwerpen, zoals JOPPOP, 

kunstwerken, de Schrieversronte, het 

Nedersaksisch en de evaluatie. Het mocht 

allemaal niet baten.  

 
De Cultuurnota werd onveranderd 

vastgesteld, met alleen de stemmen van de 

coalitie voor. Een ‘wij tegen zij’ discussie, 

waarbij met name de VVD fractie zowel 

voor als achter de schermen weer 

regelmatig op de man speelde. 

 
Schuldhulpverlening 
Beter ging het bij de behandeling van de 

nota rondom het nieuwe beleid voor de 

schuldhulp verlening. Een actueel 

belangrijk onderwerp, ook voor de PvdA. 

Deze nota is opgesteld in samenwerking 

met Weststellingwerf en Opsterland en dat 

was merkbaar. Een goed doortimmerd 

verhaal, waarin alle partijen zich konden 

vinden. Het idee van de PvdA om ook de 

hypotheekschulden er bij te betrekken 

werd door de wethouder overgenomen. 

 

 

 
 

Inkoop en Aanbesteding 
In de raad werd verder nog gesproken over 

het door de Rekenkamercommissie 

uitgebrachte rapport: “ Over de drempel ” 

met als onderwerp het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. In hoofdlijnen een 

positief rapport, maar niettemin zijn er 

aanbevelingen gedaan die tot verbeteringen 

zouden moeten leiden. Het college heeft 

toegezegd deze aanbevelingen in OWO 

verband met voortvarendheid uit te zullen 

voeren en daar hebben wij wel vertrouwen 

in.  

 
Dag 2012 
Buiten de politieke agenda om, was het 

deze maand erg rustig. Op 13 december 

was er de traditionele  Oudejaars-

bijeenkomst voor ambtenaren en 

bestuurders dit keer in de kantine van het 

gemeentehuis en als fractie sloten we het 

jaar af met een Kerstborrel bij de 

fractievoorzitter thuis.  

 
We hebben een bewogen jaar achter de 

rug. Uit dit jaarverslag blijkt, dat ons 

optreden hier en daar tot bijstelling van het 

beleid heeft geleid, ook bij belangrijke 

onderwerpen, maar het blijft mondjesmaat. 

Meestal lopen we op tegen een muur van 

onwil en we moeten helaas constateren dat 

de verhoudingen met de coalitiepartijen en 

met name met de VVD er niet beter op zijn 

geworden. Invloed op de sfeer in de fractie 

heeft dit gelukkig niet gehad. We gaan met 

goede moed het jaar voor de verkiezingen 

van maart 2014 in. We zullen er alles aan 

doen om dan weer de grootste partij van 

Ooststellingwerf te worden.  

 


