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Startersbeurs 
Na vele uren voorbereiding was het dan 

zover. De behandeling van ons 

initiatiefvoorstel om in navolging van 

diverse andere gemeenten te komen tot het 

invoeren van de Startersbeurs. Een 

methode om gemotiveerde jongeren met 

een startkwalificatie, met financiële steun 

van de gemeente, werkervaring te laten 

opdoen in het vakgebied waarvoor ze zijn 

opgeleid.  

 
Bij de behandeling van het voorstel in de 

commissie waren D 66 en de 

coalitiepartijen duidelijk op zoek naar 

argumenten om tegen deze met steun van 

de vakbonden ontwikkelde regeling te 

kunnen stemmen. Het ging daarbij over 

een te lage onkostenvergoeding (500 euro 

per maand), het niet scheppen van extra 

werkgelegenheid, verdringing van 

reguliere banen en stageplaatsen en het 

gebrek aan gecertificeerd toezicht. Zowel 

in de commissie als in de raadsvergadering 

hebben wij ons uiterste best gedaan om uit 

te leggen, dat deze regeling zo is 

doordacht, dat de ingebrachte bezwaren 

niet aan de orde zijn, maar het mocht 

allemaal niet baten. De eerder genoemde 

partijen stemden tegen, Ooststellingwerfs 

Belang betitelde ons voorstel aan het eind 

van hun bijdrage zelfs als een 

verkiezingsstunt. Wij gaan de komende 

maanden proberen met meer voorstellen te 

komen die een positief effect kunnen 

hebben op de werkgelegenheid.  

 
Jeugdbeleid 
Er waren bij Welzijn zoveel agendapunten, 

dat er deze maand zelfs twee 

commissievergaderingen zijn geweest. De 

startnotitie jeugdbeleid was naar ons 

gevoel niet integraal genoeg. Onderwerpen 

als de overgang van de jeugdzorg per 2015 

naar de gemeente en de toekomst van het 

basisonderwijs kwamen volgens de PvdA 

onvoldoende uit de verf. Een amendement 

om dit bij te buigen haalde het voor de 

verandering weer eens niet.  

 
Mantelzorg 
Mantelzorg is een lastig onderwerp. Alle 

partijen vinden dat de gemeente 

mantelzorgers moet ondersteunen en er is 

ook voldoende budget beschikbaar.  

 

Het valt alleen niet mee om die 

mantelzorgers te bereiken. De vraag is ook 

of hulp wel altijd op prijs wordt gesteld. Er 

is met hulp van allerlei instanties getracht 

een enquête onder  de wel bekende 

mantelzorgers te houden, maar de respons 

was minimaal. Laten we hopen dat de nota 

mantelzorg, die met algemene stemmen is 

aangenomen, voldoende mogelijkheden 

biedt om dit belangrijke onderdeel van het 

beleid toch tot een succes te maken. 
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Ecomunity park 
De reserve werkgelegenheid wordt ingezet 

om voorbereidingen te treffen om te 

komen tot het oprichten van een coöperatie 

genaamd Biobase. De bedoeling is om in 

een gebouw op het te realiseren Ecomunity 

park te komen tot het opstellen en 

uitvoeren van voorlichting en 

onderzoeksprogramma’s op het gebied van 

duurzaamheid en milieu.  

Daarbij werken onderwijs, het 

bedrijfsleven en de gemeente samen. Dit 

project zal voor het overige bekostigd 

moeten worden vanuit de Nuon gelden van 

de provincie. Alle partijen stemden voor. 

 

 
 
Brandweer weg bij gemeenten 
Per 1 januari 2014 gaat onze 

brandweerorganisatie IBOW over naar de 

veiligheidsregio. Dit wordt van bovenaf 

opgelegd. Wij zullen dit moeten 

accepteren, maar de PvdA heeft wel 

aangegeven, dat het nog maar afwachten 

is, of het er beter van wordt. En dan 

hebben we het nog niet eens over de extra 

kosten die de operatie zal gaan 

meebrengen.  

 

Overal wordt op bezuinigd, maar als het 

om veiligheid gaat, slaat de weegschaal 

naar de andere kant door. 

 
Ruimte 
Bij ruimte waren de onderwerpen wat 

minder spannend deze maand. De 

startnotitie actualisatie bestemmingsplan 

buitengebied werd aangenomen evenals 

een bestemmingsplan om woningbouw aan 

de Kloosterweg in Elsloo mogelijk te 

maken. Ook komen er verkeersremmende 

maatregelen op de Canadaweg. Dit gaf nog 

wel enige politieke opwinding. Het 

benodigde geld werd aan de raad gevraagd, 

terwijl het project al in gang was gezet. 

Geen incident, want dit was al het derde 

vergelijkbare geval in een kort tijdsbestek. 

Wij hebben het college hierop in felle 

bewoordingen aangesproken en 

aangegeven, dat we dit in het vervolg niet 

meer zullen accepteren. Het college trok 

vervolgens het boetekleed aan en beloofde 

beterschap. 

De raad verstrekte verder nog de 

benodigde gelden voor de realisatie van de 

brandweergarage in Oldeberkoop, 

onderdeel van de MFA. De MFA werd op 

22 juni in onze aanwezigheid feestelijk 

geopend. De naam van het complex is de 

MeJander. 

 
Gemeente bezuinigt teveel 
Natuurlijk was er verder nog de 

behandeling van de Berap, de financiële 

rapportage over de eerste vier maanden 

van 2013, en de kaderbrief. Agendapunten 

op een speciale raadsvergadering op 18 

juni 2013. Hierover is een speciale 

nieuwsbrief verschenen en de toen 

uitgesproken Algemene Beschouwingen en 

de resultaten van het door ons ingediende 

amendement en de moties zijn op onze 

website terug te vinden. Vandaar dat hier 

slechts kort de belangrijkste punten worden 

weergegeven. De eerste vier maanden van 

2013 geven een tekort weer van ongeveer 

250.000. Dit zegt nog niets over het 

uiteindelijke resultaat. De praktijk leert de 

laatste jaren dat het saldo uiteindelijk 

positief is. De tijd zal het leren. Uit de 

meest recente cijfers bleek bij de 

behandeling van de kaderbrief, dat de 

gemeente in de jaren 2014 tot en met 2016 

een structureel overschot heeft van 1 tot 

1,5 miljoen. Er is veel meer voor 

rijkskortingen gereserveerd, dan 

uiteindelijk nodig blijkt. Daardoor is er 

meer dan voldoende geld beschikbaar voor 

nieuw beleid, temeer daar er ook nog ruim 
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3 miljoen aan reserves direct inzetbaar is. 

Wrang, als je kijkt naar de bezuinigingen 

op belangrijke voorzieningen die de 

afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De 

coalitie krijgt inmiddels ook in de gaten dat 

het er financieel goed voorstaat. Daar zijn 

we blij mee. Met als gevolg een voorstel 

tot  verlaging van de reinigingsrechten de 

komende jaren. Dit stimuleert de 

economie, dus daar zijn we mee akkoord 

gegaan. Ook wordt er op verzoek van de 

coalitie onderzocht hoe de kosten van de 

dorpshuizen verlaagd kunnen worden. Een 

goed initiatief, waar wij dan ook onze 

steun aan hebben gegeven. Op verzoek van 

de PvdA komt er een onderzoek naar de 

mogelijkheid van aanleg van 

kunstgrasvelden.  

 

Ons voorstel kreeg de steun van D 66. 

Groen Links en Ooststellingwerfs Belang. 

Het stoort ons, dat ondanks de gunstige 

financiële positie, het college blijft 

vasthouden aan de nullijn voor 

gesubsidieerde instellingen. Bij de 

begrotingsbehandeling van 2014 zullen we 

opnieuw proberen hier verandering in aan 

te brengen.  

 

 


