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Milieustraat langer open 
 
Laten we positief beginnen. Ons initiatief om 
te komen tot een langere openstelling van de 
milieustraat aan de Nanningaweg op zater-
dagmorgen heeft vruchten afgeworpen. Vanaf 
1 juni kan men er terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. 
Er komen zonnepanelen op het gemeentehuis. 
Het besluit daartoe wordt genomen in de 
raadsvergadering van september 2013. 
Weliswaar levert de plaatsing geen financieel 
voordeel op, maar alle partijen vinden dat de 
gemeente het goede voorbeeld moet geven. 
Het enige discussiepunt is nog de afschrij-
vingstermijn..De PvdA is er een voorstander 
van om de investering in één keer ten laste van 
de Algemene Reserve te brengen.  
 
Veel onzekerheden Appelscha Hoog 
 
Ook deze maand discussies over de ontwik-
kelingen in Appelscha. Het college vroeg de 
raad een extra krediet van € 145.000 voor 
Appelscha Hoog, omdat de provincie in de 
bestemmingsplanprocedure meer onderzoek 
noodzakelijk achtte, alvorens de ontgronding-
vergunning af te willen geven. Die vergunning 
is noodzakelijk om de grond af te mogen 
graven, zodat daar een meer aangelegd kan 
worden voor recreatieve doeleinden (water-
skiën). Deze extra onderzoeken zorgen uiter-
aard voor vertraging, waardoor de levering van 
het vrijkomende zand aan de provincie voor de 
aanleg van de N381 in gevaar komt. Gevolg 
hogere kosten en lagere baten, waardoor het 

budgetneutrale plaatje van het project, dat ons 
in eerste aanleg is voorgespiegeld steeds meer 
in gevaar komt. Verder is het onduidelijk hoe 
hard de daadwerkelijke belangstelling van de 
betrokken ondernemers is. Kortom veel vragen 
en onzekerheden. Het is niet voor niets, dat op 
voorstel van het college al een voorziening 
voor toekomstig verlies is ingesteld. De PvdA 
maakt zich dan ook grote zorgen en heeft ge-
meend een statement af te moeten leggen. 
Twee leden van onze fractie hebben tegenge-
stemd. Ook de overige raadsleden uitten hun 
twijfels, maar gingen uiteindelijk toch akkoord 
met het voorstel.  
 

 
 
Ook rond de inrichting van de Boerestreek zijn 
er ontwikkelingen te melden. Er zijn drie 
inrichtingsplannen bij de gemeente ingediend, 
waarvan de bevolking en een commissie van 
deskundigen het in hun ogen beste ontwerp 
hebben uitgekozen.  
Inmiddels is ook gebleken, dat veel onderne-
mers en inwoners van Appelscha het besluit 
om de Boerestreek weer open te stellen voor 
het verkeer niet onderschrijven. Al deze ont-
wikkelingen vallen onder de verantwoorde-
lijkheid van het college, maar wij houden 
uiteraard wel de vinger aan de pols. 
 
Nader onderzoek Caparis 
 
De raad heeft verder de beheersverordeningen 
Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha met 
unanieme stemmen vastgesteld.  
Het Sportgala wordt in 2014 georganiseerd in 
samenwerking met de gemeente Weststelling-
werf. De PvdA heeft nog eens aangegeven dat 
dit evenement in onze ogen een minder elitair 
karakter moet krijgen. 
Ook Caparis hield de gemoederen weer eens 
bezig. De directeur heeft misbruik gemaakt 
van zijn positie en heeft vrijwillig ontslag 
genomen. Hij kreeg tegen finale kwijting  
€ 20.000 mee.. Niet alleen dat gegeven maakte 
in de betrokken gemeenten, dus ook bij ons, de 
tongen los, maar ook de vraag in hoeverre de 
Raad van Commissarissen en de Aandeelhou-
ders (lees de verantwoordelijke wethouders) 
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dit hadden kunnen zien aankomen. Inmiddels 
is hierna een nader onderzoek gelast, waarna 
we er in de raad verder over praten. 
 
Scala hield in de commissie Welzijn een uit-
stekende presentatie over de gang van zaken 
bij de peuterspeelzalen en de Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie. Dat onderdeel van het be-
leid loopt heel goed in onze gemeente. 
In samenwerking met Weststellingwerf en 
Opsterland is een visiedocument ontwikkeld 
over de overgang naar de gemeenten van Be-
geleiding persoonlijke verzorging AWBZ / 
WMO, de Participatiewet en de nieuwe 
jeugdwet, vanaf 2015. De PvdA staat achter de 
lijn die door de colleges is uitgezet. Op 12 juni 
aanstaande krijgen de drie raden meer informa-
tie op een daartoe speciaal belegde avond in 
Beetsterzwaag.  
 
Dossier Jasper gesloten 
 
Heel blij zijn we met het sluiten van het dos-
sier Jasper. De schadestaat procedure heeft 
uiteindelijk geleid tot een afsluitende uitkering 
aan Jasper BV van € 150.000. In de raad 
werden hier niet veel woorden meer aan ge-
wijd. Het bedrag werd unaniem geaccep-
teerd.  
 
Op 28 mei werden in de commissie Planning 
en Control de cijfers over de eerste vier 
maanden van 2013 behandeld en gaven de 
sectiehoofden tekst en uitleg bij de actuele 
dossiers. Dit laatste was een experiment en 
is zeker voor herhaling vatbaar. De eind-
afrekening tot april 2013 gaf een tekort aan 
van ongeveer € 250.000. Geen verontrustend 
bedrag.  
 
Drie miljoen reserves 
 
Ook werd de aanzet gegeven tot behandeling 
van de Kaderbrief 2014. Hierin geeft het col-
lege aan welke richting zij vanaf volgend jaar 
willen inslaan en kunnen ook de fracties kaders 
stellen. Wij zullen zeker wensen gaan inbren-
gen. Hiertoe is voldoende ruimte in de reserves 
aanwezig, zeker drie miljoen. Winst is, dat 
deze laatste bewering van onze kant niet langer 
door het college wordt weersproken. De defi-
nitieve behandeling is op 18 juni 2013 in een 
raadsvergadering die al om 16.00 uur begint. 
Volgende maand hierover veel meer.  

Buiten de politieke agenda om was het deze 
maand iets rustiger. Bijna de voltallige fractie 
was op 6 mei aanwezig bij een door de gros-
lijst georganiseerde bijeenkomst in de Miente. 
Wij hebben daar informatie gegeven aan een 
vijftiental mensen, die te kennen hebben ge-
geven in de toekomst actief te willen worden 
voor de PvdA, in welke vorm dan ook.  
Op 23 mei kwamen twee bestuursleden van 
Plaatselijk Belang Ravenswoud bij de fractie 
op bezoek om een toelichting te geven op de 
door hen opgestelde dorpsvisie.  
Er was ook ruimte voor ontspanning op 24 
mei. Een gezellig actief middagje uit in Ap-
pelscha voor raad, college en afdelings-
hoofden.  
En natuurlijk de bruiloft van Gerda Koopman, 
de fractievoorzitter van Groen Links op de 
laatste dag van deze maand. Daar mochten we 
zeker niet ontbreken. Goed voor de onderlinge 
verhoudingen.  
Tot slot maakten Lien Dankbaar en Simon ter 
Heide deel uit van een delegatie van raad en 
college die op eigen kosten een bezoek van 
drie dagen bracht aan onze voormalige zuster-
gemeente Ergli in Letland.   

 
Bezoek aan Ergli. Van links naar rechts:  
Lien Dankbaar en Simon ter Heide (PvdA), 
Jenny Dolsma (OB), Jan Oosterloo (CDA)  
en de lokale ondersteunster Inese Saudina. 
(foto: E. van Esch). 
 
Het volledige verslag over het bezoek aan 
Ergli kunt u downloaden op de website van de 
PvdA Ooststellingwerf. 
www.ooststellingwerf.pvda.nl 
 


