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Inleiding. 

We willen als PvdA onze inbreng beginnen met  iedereen die een steentje heeft bijgedragen 

aan het vervaardigen van de voorliggende stukken van harte te bedanken. Verder wil de PvdA 

vooropstellen dat op veel onderdelen ook in 2012 het beleid goed is verlopen. Aan de inhoud 

van nogal wat beleidsstukken hebben wij getracht constructief mee te denken en zijn wij 

uiteindelijk ook akkoord gegaan met het eindresultaat. In hoofdlijnen zijn wij dan ook 

tevreden, maar dat neemt niet weg dat de PvdA op onderdelen van het beleid stevige kritiek 

heeft, ook voor wat betreft ontwikkelingen in 2012. Het is onze taak als oppositie om deze 

dossiers te benoemen en aan te geven waarom wij vinden dat het niet goed loopt en waar 

mogelijk suggesties te doen om verbeteringen in het beleid aan te brengen. Op een aantal van 

deze onderwerpen die betrekking hebben op de 3 W’s: Werken, Wonen en Welzijn ga ik in 

mijn betoog nader in, te beginnen met de 

 

Sportaccommodaties. 

  

Laco blijft in ieder geval tot en met 2016. Dat schept duidelijkheid, maar terugkijkend 

verdient dit dossier geen schoonheidsprijs. Politiek kan de vraag worden gesteld, waarom het 

huidige compromis niet bij de opzegging van het contract door het college gesloten had 

kunnen worden. Wij schatten in, dat het college bij aanvang absoluut van Laco af wilde, mede 

ingegeven door bezuinigingsoverwegingen. Een andere koers, zie ook het gepresenteerde 

streefbeeld, terwijl de tijd er zowel politiek als in het veld nog niet rijp voor was. Gevolg 

escalatie, onduidelijkheid en heel veel onnodige kosten. Een dure inschattingsfout.  

Het college heeft inmiddels toegezegd direct stappen te ondernemen om te bekijken hoe het 

na 2016 verder moet. Wij gaan er van uit dat deze belofte wordt nagekomen. Het college heeft 

ook aangegeven dat het niet is uitgesloten, dat Laco in een nieuwe opzet een rol kan gaan 

spelen. Dit hebben we in onze oren geknoopt, met name in verband met de situatie in 

Haulerwijk. Daar heeft men behoefte aan snelle duidelijkheid. Indien de raad het voor 

onderhoud gereserveerde geld eventueel wil gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen rondom 

de sportaccommodaties, dan dient de doelstelling van de reserve te worden gewijzigd. Indien 

dat niet het geval is, dienen de overtollige gelden vrij te vallen. De PvdA is voor een 

bestemmingswijziging. Wij wachten de onderhoudsrapporten af, waarna wij de raad op dit 

punt om een oordeel zullen vragen. 

 

Appelscha Hoog. (vraagpunt: wat is in dit dossier nu precies wel of niet vertrouwelijk?). 

 

Ook hier heeft het college een kolossale inschattingsfout gemaakt. De raad is voorgehouden, 

dat het  niet zeker was of het uit te graven zand geschikt was om te gebruiken voor de N381. 

Nu blijkt dat het zand prima gebruikt kan worden, maar dat de provincie eerder start dan het 

tijdsbestek dat de gemeente nodig heeft om het bestemmingsplanmatig allemaal rond te 

breien. Op dat risico is de raad helemaal niet gewezen. Waarom eigenlijk niet? Waren de 

beide overheden nu echt niet in staat om één en ander op elkaar af te stemmen? Zeer 

teleurstellend. Verder is de raad voorgespiegeld, dat het uiteindelijke risico voor de gemeente 



niet hoger was dan 500.000 euro. Nu blijkt, dat de kosten van de procedures er nog boven op 

komen. Waarom heeft het college de raad hier niet nadrukkelijk op gewezen? Volgende 

maand vraagt het college opnieuw 145.000 aan extra krediet, waardoor we in totaal al met 

1 miljoen aan kosten te maken krijgen. De PvdA is door deze ontwikkelingen erg ongerust 

geworden. Wij constateren wishfull thinking, met heel veel mitsen en maren. Het 

zelfvertrouwen druipt er niet meer van af.  

 

 

 

Structuurvisie, gebied- en dorpsagenda’s. 

 

Het college is bij dit belangrijke onderwerp willens en wetens een andere richting ingeslagen 

dan de Structuurvisie aangeeft. Eerst volop inzetten op dorpsagenda’s en vervolgens 

uitwerking in overkoepelende gebiedsagenda’s in plaats van omgekeerd. Vanaf het allereerste 

begin hebben wij als PvdA gewaarschuwd tegen de in de praktijk inderdaad opgetreden 

gevaren van deze koers: tijdverlies, het te veel accent leggen op de specifieke belangen van de 

dorpen, het wekken van verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt en op den duur 

verzanding. Inmiddels heeft het college de handdoek in de ring geworpen en zet men 

uiteindelijk toch in op de gebiedsagenda’s, waarover wij overigens tegenstrijdige berichten 

ontvangen. Het geluid dat de gemeente onvoldoende regie voert baart ons zorgen. Er is heel 

veel tijd en goodwill verspeeld, het moet nu echt goed gaan. Wij houden het college aan de 

toezegging, dat de gesprekken in de diverse regio’s, uitgezonderd Oosterwolde, nog in 2013 

worden afgerond. 

 

 

 

Het Centrumplan. 

 

Onder de bezielende leiding van projectleider Marno van der Wiel zijn er hoopvolle stappen 

gezet. Er liggen diverse opties, maar we hebben het gevoel dat het proces gaat stagneren. De 

ziekte van de projectleider werkt daarin ook niet mee. Wij leven als PvdA met hem mee en 

wensen hem heel veel sterkte. Behandeling in de raad is uitgesteld. Er is meer tijd nodig voor 

overleg met betrokkenen. Dit baart ons zorgen. Zitten de provincie en de gemeente wel op één 

lijn. Wij hebben het gevoel dat dit contact erg moeizaam verloopt. Zijn de door de provincie 

toegezegde middelen inmiddels vrijgespeeld en spijkerhard? Hoe wordt de projectleiding 

ingevuld indien de huidige projectleider zijn werkzaamheden niet kan afmaken? Het kan toch 

niet zo zijn, dat de via onze bemiddeling binnengehaalde gelden van het Rijk jaren achtereen 

alleen maar worden gebruikt om voordelen op onze exploitatielasten te behalen? College toon 

daadkracht en neem onze zorgen weg!   

 

Mantelzorg en vrijwilligers. 

 

Het in kaart brengen van de mantelzorg verloopt moeizaam. De uitgezette enquête is mislukt. 

Het lijkt er op dat al die vrijwilligers niet zo’n behoefte hebben aan hulp van de gemeente. Is 

dat een mentaliteitskwestie te vergelijken met het geen beroep doen op aanwezige 

voorzieningen bij de WMO? De voltallige raad vindt dit onderwerp belangrijk en heeft er ook 

geld voor over. Maar we kunnen natuurlijk geen ijzer met handen breken. Goede raad is duur. 

Hoe kijkt het college tegen deze lastige problematiek aan? 

 

Centrum voor Jeugd en gezin, gezinscoach. 



 

Een moderne eigentijdse vorm van hulpverlening, waarbij wordt samengewerkt door 

ketenpartners. Een zo op het eerste oog uitstekend initiatief, dat maar niet optimaal van de 

grond wil komen. Hoe bereik je de mensen, zodat de gezinscoach en alle betrokken instanties 

hun werk kunnen doen. Het lijkt op de problematiek bij de mantelzorg. Er is bereidheid om te 

helpen, er zijn middelen beschikbaar, maar echte concrete resultaten blijven uit. Het college 

signaleert het probleem, maar een echte oplossingsrichting is voor zover de PvdA kan nagaan 

nog niet gevonden. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wanneer gaan we er over praten?  

 

Werkgelegenheid. 

De toename van uitkeringsgerechtigden viel in Ooststellingwerf tot augustus 2012 mee. Dit 

was mede het gevolg van er boven op zitten en een goed re integratie beleid. Daarvoor 

verdient het college een compliment. Vanaf augustus 2012 is er ineens sprake van een forse 

stijging van mensen in de WW. We naderen de 1200 werklozen. Een reden te meer om niet 

langer stil te zitten. Elke werkloze is er één te veel. In dat verband is het onbegrijpelijk dat er 

met de Reserve verruiming werkgelegenheid nog niets is gebeurd, ondanks een toezegging 

daartoe  door het college in april vorig jaar. Waarom duurt dat allemaal zo lang? De druk om 

Ooststellingwerf te laten meeprofiteren van de besteding van de Nuon gelden door de 

provincie moet worden opgevoerd. In dat verband hebben wij twee weken geleden een 

bijeenkomst daarover bijgewoond van de PS fractie van de PvdA. Wij roepen ook andere 

partijen op gesprekken met hun achterban te organiseren. Wij gaan er van uit, dat ook het 

college in dit dossier niet stilzit. Verder vindt de PvdA, dat van het overschot 2012 een bedrag 

van 500.000  moet worden gebruikt om de economie te stimuleren, bijvoorbeeld door 

knelpunten uit de MOP naar voren te halen en het ontwikkelen van initiatieven speciaal 

gericht op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het bedrag van 500.000 kan vooralsnog 

worden gestort in de hierboven reeds genoemde Reserve verruiming werkgelegenheid. De 

PvdA komt voor 31 mei aanstaande met initiatiefvoorstellen voor de besteding van de gelden  

en nodigt de andere partijen uit hetzelfde te doen. Het amendement dat hieraan vorm geeft 

luidt als volgt: zie bijlage. 

    

Ontgroening, leefbaarheid, onderwijs. 

 

Ook hier stagnatie. De notitie over hoe het verder moet met het onderwijs is nog niet gereed. 

De vier interactieve avonden hebben niet de vereiste input gegeven. De ouders, waar het 

eigenlijk om te doen was, zijn thuis gebleven. Ook hier dus weer hetzelfde probleem, het niet 

kunnen bereiken van de doelgroep waar het om gaat. Blijkbaar is het gehanteerde systeem niet 

voldoende effectief om mensen te enthousiasmeren om mee te denken. Een opvallend 

gegeven, dat de PvdA te denken geeft. Communicatie met onze burgers is een speerpunt van 

deze coalitie en helaas komt er niet zoveel van terecht. In dat verband verwijzen wij ook naar 

de eerdere opmerkingen over de dorps- en gebiedsagenda’s en de mantelzorg. 

De PvdA vindt dat de kwaliteit van het onderwijs voorop moet staan. Op de weegschaal is dat 

het belangrijkste steentje en niet het leerlingenaantal van de school. 

 

Voorstellen tot bestemming van het overgebleven saldo jaarrekening 2012 (bladzijde 15). 

 

De PvdA is tegen de voorgestelde extra dotatie voor strategisch personeelsbeleid en 

organisatieontwikkelingen tot een totaal bedrag van 349.000. Deze steeds maar weer 

terugkerende extra incidentele uitgaven voor het ambtelijk apparaat hollen de structurele 

bezuinigingen jaar op jaar uit. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Wij vinden dat het college de 

oplossing maar moet zoeken binnen de huidige budgetten en zijn erg nieuwsgierig naar de 



reactie op dit onderdeel van de andere partijen. Indien een meerderheid van de raad onze 

zienswijze deelt, zullen wij een amendement indienen. Indien blijkt dat dit niet het geval is, 

zullen wij hierover bij de uiteindelijke stemming een stemverklaring afleggen. 

Verder vinden wij, dat de in 2011 en 2012 niet gebruikte middelen voor Ecomunity ad 30.457 

moeten vrijvallen en niet moeten worden overgeheveld naar 2013 (zie bladzijde 53 en 54 

Nota Reserves en voorziening, onderdeel van beslispunten raad op bladzijde 10). Indien later 

mocht blijken, dat er meer middelen nodig zijn dan al geraamd, kan het college altijd nog met 

een verzoek bij de raad komen. Wij moeten de zaak zuiver houden. Ook hier zullen wij een 

amendement indienen indien blijkt dat de meerderheid van de raad onze zienswijze deelt en 

anders leggen we ook hier een stemverklaring over af. 

  

Financiën. 

 

Inmiddels dringt ook bij onze burgers door, dat er in de gemeente op financieel gebied een 

conservatief beleid wordt gevoerd. Dat werd overduidelijk op de onlangs gehouden 

ledenvergadering van Plaatselijk Belang Donkerbroek, waar een staatje werd gepresenteerd 

waaruit de grote stijging van de reserves en voorzieningen in de afgelopen jaren haarfijn werd 

aangegeven. Het valt aan de burgers niet meer uit te leggen dat er ieder jaar geld overblijft 

(ook structureel) en de buffers almaar blijven stijgen, terwijl er anderzijds keihard wordt 

beweerd, dat er geen geld is, omdat de tijden zo moeilijk zijn. Allemaal onder het mom dat we 

niet weten wat er op ons afkomt. Gezien de huidige gemeentebegroting valt dit in oorsprong 

valide argument nu niet mee vol te houden. Er is zoveel aan de kant gezet en er is nog zoveel 

ruimte in de diverse posten, dat we prima in staat zijn om ook bij extra, nog niet ingekaderde 

tegenvallers, overeind te blijven. We zetten het nog even op een rijtje: 

Indien de raad het voorstel tot resultaatbestemming volgt bedraagt de Algemene Reserve per 

1 januari 2013 totaal 8378 + 777 = 9.155. Voor de komende jaren zijn onttrekkingen gepland 

tot een bedrag van 1.399 + 120 (Leeksterweg) = 1.519. Resteert per saldo 7.636, waarvan de 

benodigde weerstandscapaciteit nog moet worden afgetrokken. In de jaarstukken staat 

daarvoor een bedrag berekend van 2,8 miljoen. Door recente ontwikkelingen is dit bedrag 

inmiddels veel te hoog. De reservering van 1,8 miljoen voor schadeclaims kan zonder enig 

probleem worden teruggebracht tot 800.000, zodat 1,8 resteert. Trekken we deze 1.8 af van 

het eerder berekende saldo van 7.636 dan resteert 5.836. Het bodembedrag voor de Algemene 

reserve is 3 miljoen, zodat er ruimte is voor eenmalige investeringen van 2.836. 

Verder zijn er verstopt in de Reserves en Voorzieningen nog hoge bedragen aanwezig die op 

(korte) termijn beschikbaar komen. Een overzicht: 

1. De egalisatiereserve reiniging, waar een bedrag in zit van ruim een miljoen, terwijl het 

minimumbedrag is vastgesteld op 250.000. De onttrekkingen uit deze reserve worden 

ieder jaar lager, doordat de Omrin uitstekend presteert. Het college heeft bij monde 

van wethouder Veenhouwer al aangegeven, dat deze reserve kan worden afgebouwd, 

dus vrijval uiteindelijk van zo’n 750.000. Wij verwachten hiertoe volgend jaar 

voorstellen van het college. 

2. De Reserve verruiming werkgelegenheid met een saldo van 57.125 is beschikbaar 

voor gebruik. Het college komt binnen een paar maanden met een voorstel tot 

besteding. 

3. Reserve landinrichting, vrijval per 1-1-2013 een bedrag van 74.235. Om voor ons 

onduidelijke reden zit dit bedrag niet in het resultaat van 2012, maar het is na een 

raadsbesluit per direct beschikbaar.  

4. Egalisatiereserve OWO, totaal 75.000. Zal naar verwachting volgend jaar volledig 

vrijvallen. Is als zodanig aangegeven door de verantwoordelijke ambtenaar. 



5. Reserve precariobelasting, met een saldo per eind 2012 van 2.674.130 miljoen. Pas 

inzetbaar na afloop van de beroepsprocedures, waarschijnlijk in 2014 of 2015. Over de 

te verwachten uitspraak is het college positief gestemd. Afhankelijk van 

besluitvorming in Den Haag wellicht incidenteel, maar hopelijk structureel inzetbaar. 

6. Voorzieningen afwaarderingen gronden tot een totaal bedrag van ruim 1,6 miljoen. Bij 

verkoop voor meer dan 3,5 euro per vierkante meter, komt het meerdere als resultaat 

beschikbaar. Als het college er in slaagt zijn ambities te realiseren, en daar gaat de 

PvdA gemakshalve van uit, gaat het hier om veel meer dan een miljoen.   

 

Dan nog het argument van te verwachten kortingen op de Algemene uitkering en niet gedekte 

structurele lasten bij de voorgenomen transities. In de meerjarenramingen is structureel 

rekening gehouden met bezuinigingen die het Rijk doorvoert bij gemeenten. Dat gaat om 

forse bedragen, oplopend tot maar liefst 2,5 miljoen voor de jaren 2015 en daarna. Een 

aanzienlijke vooropgezette dekking dus, Voor wat betreft de transities is nog op geen enkele 

wijze in te schatten voor de gemeenten hoe dat financieel uit zal pakken. Het kan nadelig 

uitwerken, maar dat hoeft niet. De WMO heeft ons tot op dit moment ook alleen maar 

voordeel opgeleverd. Verder wijst de PvdA nog op de aanzienlijke besparingen op de 

kapitaalslasten, doordat de voor het Centrumplan gereserveerde gelden vooralsnog niet 

daadwerkelijk worden uitgegeven.  

 

Namens de PvdA fractie, Simon ter Heide. 

 

NB. De tekst hierboven over de financiën wordt vanaf  “Indien de raad het voorstel … tot aan 

het eind als bijlage toegevoegd aan het amendement over de 500.000 die wij willen toevoegen 

aan de Reserve verruiming werkgelegenheid. 


