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Reactie PvdA op Kaderbrief 2014-2017 
 
In zijn Algemene beschouwingen heeft fractievoorzitter Simon ter Heide bij de behandeling van de 
Kaderbrief op 18 juni 2013 de volgende zaken naar voren gebracht: 
 

1. Het college zet sterk in op de ontwikkeling van het Ecomunity park. Er is en worden op 
voorhand heel veel ambtelijke uren ingestoken. Volgende week wordt er voor het eerst ook 
daadwerkelijk voorgesteld geld ter beschikking te stellen om voorbereidende werkzaam-
heden van te betalen. Indien de gevraagde Nuon gelden ter beschikking komen, komt de 
uiteindelijke realisatie dichterbij. Het college straalt uit, dat het met het verstrekken van deze 
Nuon gelden wel goed zal komen. Bestuurlijk bereiken ons van uit de provincie ook andere 
geluiden. Er bestaat zorg over de voortgang van zowel het Centrumplan als de realisatie van 
Ecomunity. Het verstrekken van middelen moet worden gevolgd door zichtbare resultaten. 
Het gaat allemaal zo stroperig en dat roept vragen op. Over het duurzame park wordt 
inmiddels al vijf jaar gesproken en er is nog niets waarneembaar. Begrijp ons goed! Wij 
vinden het een prachtig project en staan er volledig achter, maar we zien geen beweging. 

 

 
De plannen op www.ecomunitypark.com zien er mooi uit,  

maar er is nog weinig beweging aldus de PvdA. 
 

2. Positief zijn we over de plannen rondom de Streekagenda ZO Fryslân, de inzet van het 
college rondom de actualisatie van de bestemmingsplannen en de aanpak in OWO verband 
rondom de transities. Wat het laatste onderwerp betreft, vragen we ons wel af, of er wel vol-
doende contact met het werkveld is. We willen daar langs deze weg nadrukkelijk aandacht 
voor vragen. 

3. Erg nieuwsgierig zijn we naar de visie rondom de verdere ontwikkeling van het basisonder-
wijs. Ook bij dit onderwerp bestaat in de diverse dorpen behoefte aan duidelijkheid. Het 
doorhakken van knopen is onvermijdelijk. Zoals bekend heeft de PvdA een sterke voorkeur 
voor de brede school gedachte.  

4. De regionalisering rondom het thema veiligheid wordt ons opgedrongen. Natuurlijk zijn er 
goede argumenten voor deze stap, maar het is voor de PvdA nog maar de vraag of deze 
ontwikkeling positief zal uitpakken. Er wordt op vrijwel elk beleidsonderdeel bezuinigd, maar 
de kosten op dit beleidsterrein worden juist steeds hoger. De weegschaal slaat hier in onze 
ogen volledig door. 
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5. Weinig gemeenten zullen zoveel grote projecten in voorbereiding hebben als Ooststelling-
werf. Dat is op zich prachtig, maar de realisatie gaat zoals eerder gemeld wel in een heel 
traag tempo en de risico’s blijken hier en daar groter dan vooraf door het college ingeschat. 
Ook ontstaan er hobbels die bij de voorbereiding niet zijn onderkend. Reden waarom de 
opstelling van de PvdA opbouwend kritisch is en zal blijven. 

    
Financieel 

 
6. Drastische verlaging van het benodigde weerstandvermogen is aan orde omdat de afwerking 

van de schadeclaims van Laco en Jasper is meegevallen. Het aanwezige vrij beschikbare 
vermogen is daardoor zeker met een miljoen toegenomen. Voor verder nog aanwezige 
risico’s zijn voorzieningen getroffen. 

7. De reserve afvalstoffenheffing kan met een groot bedrag worden afgeroomd. Dit geld is door 
onze burgers opgebracht en dient ook weer naar hen terug te vloeien. 

8. De voordelen op de kapitaalslasten gaan gezien de stagnatie van het Centrumplan nog wel 
even door. (Het subsidiebedrag van het Rijk voor dit plan ad 5 miljoen is al meer dan een 
jaar geleden ontvangen, maar er is nog maar een klein deel van uitgegeven!). 

9. Inmiddels is ook de mei circulaire verschenen en de gevolgen voor onze gemeente zijn in 
kaart gebracht. Het hiervoor geschetste gunstige financiële beeld, wordt zo blijkt nu alleen 
maar rooskleuriger. Uitgezonderd in 2013 is er in de drie jaren daarna een buffer in de 
meerjarenramingen van één tot 1,5 miljoen! Natuurlijk zijn er nog risico’s, maar het worden er 
steeds minder en ze zijn in de ogen van de PvdA ook niet altijd steekhoudend. Zo wordt 
bijvoorbeeld aangegeven, dat de apparaatskosten na 2015 sterk stijgen door de door het 
kabinet gewenste opschaling van gemeenten. In onze ogen moeten deze extra kosten 
worden terugverdiend door een inverdieneffect via de samenwerking met Weststellingwerf 
en Opsterland.   

10. De conclusie is volgens de PvdA, dat er meer dan voldoende ruimte is om nieuw beleid op 
de rails te zetten, zowel incidenteel (drie miljoen aan inzetbare reserves) als structureel door 
de te hoog gebleken reserveringen voor rijkskortingen. 

11. Aan het slot van de memo van het college over de mei circulaire staat de volgende   
tekst: 

“De financiële positie van de gemeente is verbeterd. Het beleid ingezet in 2010 om voor de ver-
wachte rijkskortingen budget te reserveren werpt zijn vruchten af. Maar zoals ook uit voorgaande 
teksten blijkt, is er nog onzekerheid over de financiële uitkomst van een aantal onderwerpen. Wij 
zien dan ook geen aanleiding om het ingezette beleid aan te passen.” 
 
In de optiek van de PvdA zou deze tekst als volgt aangepast moeten worden: 
“De financiële positie van de gemeente is door de inhoud van deze mei circulaire nog verder verbe-
terd. Achteraf blijkt dat het in 2010 ingezette beleid om voor de verwachte rijkskortingen budget te 
reserveren te grootscheeps is geweest, waardoor helaas te veel is bezuinigd op voor de burger 
belangrijke voorzieningen. Mede gezien de in overvloed aanwezige vrij beschikbare reserves en 
voorzieningen wordt het in het belang van onze burgers de hoogste tijd het beleid te wijzigen.” 

 
In de tweede termijn zijn door ons één amendement en drie moties ingediend:  

1. Allereerst het amendement omtrent de nullijn voor gesubsidieerde instellingen. Het jaar op 
jaar achterwege blijven van de inflatiecorrectie is voor deze instellingen een sluipmoorde-
naar. Wij krijgen van het Rijk in onze Algemene Uitkering ook bij geplust, de onroerend zaak 
belasting en de leges gaan met 1,5 % omhoog, dan dient dit ook te gebeuren bij de uit te 
keren subsidies. Vorig jaar was er voor dit amendement geen meerderheid. Inmiddels is 
sprake van meer duidelijkheid over de gemeentelijke financiën, in positieve zin. De argumen-
tatie om de nullijn nogmaals toe te passen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
niet meer aanwezig. 
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2. Wij hebben een ambitieus Milieubeleidsplan, gedragen door de volledige raad en het col-
lege. Dit onderwerp verdient een structureel budget. In plaats daarvan komt het college met 
de term prioriteitstelling en € 50.000 incidenteel geld voor de komende drie jaren, te betalen 
nota bene uit de reserve afvalstoffenheffing, iets wat in onze ogen helemaal niet kan. Zo’n 
belangrijk onderwerp verdient een betere behandeling. Er is financiële ruimte voor een vol-
waardig jaarlijks budget. Om dat te bereiken dienen wij een motie in en rekenen op brede 
steun, mede gezien eerdere geluiden die de overige partijen hebben laten horen. 
 

 
Het initiatief van de PvdA voor onderzoek naar  

kunstgrasvelden werd door de raad aangenomen. 
 

3. Het lijkt ons zinvol om nader onderzoek te verrichten naar mogelijkheden om te komen tot de 
aanleg van kunstgrasvelden in de hoofdkernen van onze gemeente. In de diverse dorpen is 
kunstgras niet alleen onderwerp van gesprek, maar wordt hier en daar ook onderzoek naar 
realisatie verricht.. Het wordt tijd om dit onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. Dit 
doen wij via de bijgaande motie. Duurzame sportaccommodaties is een actueel onderwerp. 
Daar kan ook Ooststellingwerf niet meer omheen. 

4. Energiecoöperaties. Het is in onze ogen het moment om deze belangrijke ontwikkeling op de 
politieke kaart te zetten. Vandaar het verzoek aan het college om enig voorbereidend werk te 
doen. Het resultaat van dit onderzoek kan dan de aanhef zijn voor een raadsbrede discussie 
in de commissie ruimte. 

 
Resultaat: Alleen de onder 3 genoemde motie werd met steun van D’66, OB en GroenLinks. Aan-
genomen. Het onder 1 genoemde amendement hebben we teruggenomen, omdat we nog moeten 
sleutelen aan een juiste dekking. Daar komen we bij de begrotingsbehandeling in november op 
terug. Dat de motie over het milieubeleid werd afgestemd, maakt ons treurig. Op dat onderdeel 
hebben we een stemverklaring afgelegd. Dit wordt zeker een onderdeel van de verkiezingscam-
pagne. Inzake de al bestaande initiatieven in onze gemeente omtrent het onderwerp energie-  
 
coöperaties zullen wij ons nader oriënteren. Verder hebben wij nog een motie ondersteund die het 
college oproept te onderzoeken hoe de lasten van dorpshuizen kunnen worden teruggebracht. Tot 
onze verbazing werd er ook een motie aangenomen met als doel het aantal plaatsen op minicam-
pings te verhogen. Hier zijn wij een tegenstander van, Het college was ook zichtbaar verrast. Dat 
muisje krijgt vast nog een staartje. 
 
Simon ter Heide,  
fractievoorzitter PvdA. 
 


