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Bijeenkomst voor 
belangstellenden  
 

Voor mensen die er over nadenken om een 

meer actieve rol te gaan spelen in de PvdA 

is een informatiebijeenkomst 

georganiseerd met als speciale gast 

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. De 

bijeenkomst is op 6 mei om 19.30 uur in 

De Miente te Oosterwolde. Kom wanneer 

jij je aangesproken voelt. 
 
 

Verslag PvdA fractie  
 

Jaarrekening 2012 
Het belangrijkste agendapunt in de maand 

april was zonder twijfel de vaststelling van 

de jaarrekening 2012. Opnieuw bleef er 1,3 

miljoen over, waarvan 900.000 euro 

structureel. De Algemene Reserve komt 

per 1 januari 2013 uit op 9 miljoen. 

Natuurlijk moet er altijd een buffer blijven, 

zijn er voor de komende jaren al uitgaven 

vanuit deze reserve voorzien en moeten 

hier en daar nog lopende procesrisico’s 

worden afgedekt, maar de PvdA vindt, dat 

er weer ruimte is voor nieuw beleid. Met 

de kortingen die het Rijk de komende jaren 

nog op het budget van de gemeenten gaat 

doorvoeren is in de meerjarenbegroting 

ruimschoots rekening gehouden. In de 

discussies heeft de PvdA zijn visie met 

cijfers onderbouwd en deze cijfers zijn niet 

bestreden, ook niet door het college. 

Niettemin kreeg ons amendement om 

500.000 euro te storten in de Reserve 

verruiming werkgelegenheid geen steun 

van de oppositie. Men wil onze voorstellen 

daaromtrent eerst beoordelen, alvorens er 

geld voor uit te trekken. Die handschoen 

pakken we op. Het is de bedoeling om ons 

eerste initiatiefvoorstel te presenteren  op 

de raadsvergadering van 21 mei 

aanstaande. Verder hebben wij op één 

onderdeel een stemverklaring afgelegd. De 

laatste jaren worden er grote incidentele 

bedragen gepompt in de ambtelijke 

organisatie. Daarmee worden de structurele 

bezuinigingen die ook worden toegepast 

jaar op jaar ondergraven. Hier zijn wij het 

niet mee eens.  

 
Kritiek  
In de algemene bijdrage heeft de PvdA 

enerzijds aangegeven dat er heel veel goed 

gaat, maar anderzijds forse kritiek 

uitgeoefend op de dossiers waar het 

college steken laat vallen of de voortgang 

zorgen baart, zoals de toekomst van de 

sportaccommodaties, Appelscha Hoog 

(ontwikkelen van 26 hectare 

landbouwgrond tot recreatief terrein) en 

het Centrumplan. Bij een aantal dossiers op 

welzijnsgebied treedt vertraging op, omdat 

het college er in het interactieve proces niet 

in slaagt om de juiste doelgroepen te 

bereiken. Hierbij moet je denken aan 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk, de visie 

op de toekomst van het onderwijs en het 

Centrum voor Jeugd en gezin. We hebben 

deze problemen onder de aandacht 

gebracht, omdat juist dat onderdeel van het 

beleid een speerpunt is van deze coalitie. 

Zij balen er zelf ook zichtbaar van. 

 
Verder met Laco 
In de commissie Welzijn is uitgebreid 

gepraat over de beslissing van het college 

om in de sportaccommodaties nog tot en 

met 2016 door te gaan met Laco. Met dit 

besluit is de schadeclaim van Laco van 

150.000 euro van de baan en is er 

duidelijkheid gekomen voor de gebruikers 

en het personeel. Na jaren van juridische 

strijd, escalatie, onzekerheid voor iedereen 

en heel veel proceskosten is nu ineens wel 
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een compromis mogelijk. Er blijft een 

wrang gevoel over. Er zal vanaf nu 

gewerkt moeten worden aan een 

toekomstvisie voor de 

Zwembaden en de sporthallen. Wellicht is 

daarin ook een rol voor Laco weggelegd. 

Dit is vooral voor Haulerwijk van belang, 

omdat Laco heeft aangegeven bereid te 

zijn om daar te investeren. Wij hebben het 

college tot spoed aangemaand. Dit is 

inmiddels toegezegd, hoewel men in eerste 

instantie het dossier eerst wilde 

doorschuiven naar het volgende college.  

 
Verder in de commissie welzijn 
De Stellingwerver Schrieversronte vertelde 

in dezelfde commissie over haar 

werkzaamheden. 

De van bovenaf opgelegde sterkteverdeling 

van de nieuwe basisteams van de politie 

werd besproken. Gelukkig gaan we er in 

onze regio op vooruit.  

De laatste tijd is er ook veel aandacht voor 

Comperio, de overkoepelende organisatie 

voor de openbare baisscholen in Oost- en 

Weststellingwerf. De financiële problemen 

lijken via een reorganisatie opgelost.  

Tientallen (oudere) leerkrachten hebben 

gebruik gemaakt van een speciale 

opstapregeling. 

 
Commissie Ruimte 
De commissie Ruimte was deze maand 

niet zo zwaar belast. Wel werd het ontwerp 

bestemmingsplan Elsjeshof-Tussen de 

Hoven besproken en vastgesteld.  

 

Het college deelde aan de commissie mee 

niet te zullen komen met voorstellen om 

starters op de woningmarkt te 

ondersteunen. Hier is de meerderheid het 

niet mee eens. Wordt dus vervolgd.  

 

Verder is er in Appelscha nogal wat 

commotie over het besluit van het college 

om de Boerestreek weer open te stellen 

voor het verkeer. De inspraakavonden 

worden afgewacht.  

 

Caparis doet klussen in de dorpen. Dit 

project loopt nog niet helemaal goed, 

omdat er beperkingen van toepassing zijn. 

Het college heeft besloten deze 

beperkingen op te heffen. De wensen van 

de dorpen zijn vanaf nu leidend. 

 
Bezoeken 
Ook in april waren er Plaatselijk Belang 

vergaderingen. We bezochten 

Ravenswoud, Fochteloo, Haule, 

Donkerbroek en Oldeberkoop.  

 

Verder brachten we een werkbezoek aan 

de bibliotheek Appelscha, waar we zeer 

gastvrij werden ontvangen.  

 

De fractievoorzitter was present op de 

jaarlijkse vergadering van het college, de 

fractievoorzitters en de besturen van alle 

Plaatselijke Belangen.  

 

Deze maand werd ook de cursus Politiek 

en Burger gehouden. De cursisten konden 

op de laatste avond speed daten met 

raadsleden, waaronder ook met twee leden 

van de PvdA fractie.  

 

Tot slot waren we getuige van de plaatsing 

van de Spreukbank. 

 
Nieuwe website 

Onze nieuwe website is sinds 12 april 

online. De website is nu interactief. Op 

geplaatste berichten kan een reactie 

worden gegeven.  

http://ooststellingwerf.pvda.nl/ 

De  afdeling is ook actief op Facebook. Jij 

ook? Wordt dan ook onze vriend op 

facebook. 

 
 

http://ooststellingwerf.pvda.nl/
https://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf?ref=tn_tnmn

