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Ledenvergadering  
 
Op 20 maart 2013 is om 19.30 uur een 

PvdA ledenvergadering in De Miente te 

Oosterwolde. Er zal onder andere 

gesproken worden over de profielschetsen 

ten behoeve van de aanstaande 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
 
 

Verslag PvdA fractie  
 

Centrum Oosterwolde 
De eerste politieke bijeenkomst is op 8 

januari, een strikt vertrouwelijke thema 

avond over de stand van zaken rondom het 

Centrumplan Oosterwolde. Project leider 

Marno van der Wiel gaf op een zeer 

deskundige en heldere wijze uitleg over de 

diverse opties die in overleg met de 

betrokken ondernemers en de provincie 

worden bekeken. Een indrukwekkende 

avond. Hopelijk komt er in de komende 

jaren iets moois uit voort. Een goed begin 

van het nieuwe jaar.     

 
Jeugd 
De commissie Welzijn op 15 januari stond 

helemaal in het teken van de jeugd. Op de 

publieke tribune zaten ook twee 

vertegenwoordigers van de Jeugdraad. 

Gelukkig heeft deze adviesinstantie weer 

wat meer leden gekregen, waardoor ze hun 

taken weer serieus kunnen gaan oppakken. 

Daar zijn we blij mee.  

Uit een presentatie van Victor Felder van 

Comperio bleek dat de prestaties van onze 

basisscholen als het gaat over begrijpend 

lezen prima zijn. We kennen in onze 

gemeente geen slecht presterende scholen. 

Een positief getint verhaal.  

Het verzuim op onze middelbare scholen is 

te overzien. Dit bleek uit het aan de orde 

zijnde Leerplichtverslag 2011-2012. Het 

systeem is nu dusdanig opgezet, dat alle 

probleemleerlingen in kaart zijn gebracht. 

Per individu wordt bekeken hoe de 

problematiek het beste kan worden 

aangepakt. 

Ook werd nog teruggekeken op het 

jeugdbeleid van de jaren 2008-2012. Het 

was nog niet zo eenvoudig om bij deze 

evaluatie te bepalen in hoeverre het beleid 

vruchten heeft afgeworpen, omdat er in 

2008 geen meetbare doelstellingen zijn 

geformuleerd. Dit zal in de toekomst beter 

moeten. Ook het college is hiervan 

overtuigd. In de raadsvergadering hebben 

wij een zevental aanbevelingen voor het 

nieuw te formuleren beleid gedaan. Meer 

informatie hierover is te vinden op de 

website. 

 
Veiligheid 
In het vragenkwartier werd uitgebreid stil 

gestaan bij de recente twee moorden in 

Oosterwolde en de golf van overvallen. 

Alle politieke partijen zijn hierover zeer 

bezorgd. Is er sprake van toeval, of zijn er 

aanwijsbare oorzaken te vinden? Op dit 

moment vinden er allerlei onderzoeken 

plaats.  

 
Daders zijn er nog niet gevonden. Het 

onderwerp komt volgende maand in volle 

omvang terug bij het dan te bespreken 

integraal veiligheidsbeleid. 
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Sloop Sinnehiem 
De PvdA heeft in de commissie Ruimte 

vragen gesteld over de voorgenomen sloop 

van oud Sinnehiem. Actium zou daar 

seniorenwoningen gaan bouwen, maar ziet 

daar vooralsnog van af om financiële 

redenen, maar ook omdat er te weinig 

animo zou zijn. Plaatselijk Belang 

Haulerwijk deelt deze visie niet, mede 

gebaseerd op eigen onderzoek. Omdat 

Actium, ondanks politieke druk, vasthoudt 

aan de bouwstop, kwam het idee op om 

oud Sinnehiem te renoveren in plaats van 

te slopen. Een idee, waar het college niet 

echt warm voor liep, ondanks een positief 

advies van twee ingeschakelde aannemers. 

De PvdA vond dat er wel serieus naar 

gekeken moest worden. In de 

raadsvergadering hebben we het college 

via een motie daartoe opgeroepen. Helaas 

steunde geen enkele partij ons. De VVD 

baarde opzien door in de discussie over het 

amendement Plaatselijk Belang de mantel 

uit te vegen. De voorzitter van Plaatselijk 

Belang Zat op de publieke tribune, maar 

kon zich niet verweren. Beneden peil. 

Voor ons reden om Sietse Derks daar 

onverholen op aan te vallen.   

 
Mechanisatie Elsloo 
De oprichting van een mechanisatiebedrijf 

aan de Bûtenweg 1 A in Elsloo hield de 

gemoederen ook nogal bezig. Niet zozeer 

de vestiging maar de artikelen die daar in 

de toekomst verkocht mogen worden 

waren het onderwerp van de discussie. Dit 

in verband met ongewenste concurrentie 

met een aanpalend bedrijf. In goed overleg 

met het CDA en Ooststellingwerfs Belang 

zijn de teksten van het raadsvoorstel 

aangepast, waarna het voorstel unaniem 

werd aangenomen. 

 
Subsidie EK minigolf Appelscha 
Het college heeft in haar wijsheid besloten 

geen subsidie te verstrekken aan het EK 

minigolf in Appelscha. Ze zijn bang voor 

precedentwerking. Hier wreekt zich, dat er 

in de begroting geen budget is opgenomen 

voor incidentele grote (sport)evenementen. 

Wij hebben het college in een motie 

opgeroepen de mogelijkheden te 

onderzoeken om vanaf 2014 wel een 

bedrag daartoe in de begroting op te 

nemen. Deze motie werd met steun van 

Ooststellingwerfs Belang, Groen Links en 

D 66 aangenomen. Hierop vooruitlopend 

stelden we in een andere motie voor toch 

2000 euro subsidie aan de EK minigolf te 

verstrekken. Bij de stemming hierover 

staakten de stemmen. Wellicht haalt dit 

voorstel volgende maand wel een 

meerderheid. 

 
 
Diverse bezoeken 
Buiten de politieke agenda om waren er 

ook nog tal van activiteiten, te beginnen 

met de ledenvergadering van 9 januari. 

Hier werden in voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2014 diverse commissies benoemd.  

 

In deze maand waren er verspreid over de 

gemeente vier bijeenkomsten over de 

toekomst van het basisonderwijs. Helaas 

kwamen er erg weinig ouders. De sectie 

Welzijn heeft een aantal van deze avonden 

bezocht.  

 

Ook waren we present op een 

voorlichtingsavond over de 

bestemmingsplanprocedure in Appelscha.  

 

In de fractie kregen we bezoek van de 

onafhankelijke Rekenkamercommissie.  

 

Op de laatste dag van de maand hebben we 

in een thema fractie de hele avond 

gesproken over de toekomst van onze 

sportaccommodaties, dit als voorbereiding 

op de discussie daarover die in april 2013 

gaat plaatsvinden. De komende maanden 

voeren we hierover gesprekken met het 

veld. 
 


