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Verslag PvdA fractie  
 

 
Vakantieperiode voorbij 

Heel erg rustig in deze vakantieperiode. 

Geen enkele vergadering en de mails 

vanuit het gemeentehuis waren zeer 

spaarzaam. De eerste fractievergadering ter 

voorbereiding op de 

commissievergaderingen van september 

vond pas plaats op 29 augustus. Ik beperk 

mij dan ook tot die paar zaken die in de 

berichtgeving wel tot ons zijn gekomen. 

 
Wie maakt portret koningspaar? 
Er wordt een wedstrijd uitgeschreven 

onder de kunstenaars uit onze gemeente 

om te komen tot een portret van ons 

nieuwe koningspaar voor de raadszaal. De 

planning is zodanig dat het portret er moet 

hangen tijdens de raadsvergadering van 

december 2013. 

 
Subsidie Open Stal gehalveerd? 
De provincie is van plan de subsidie van 

Open stal met ingang van 2014 terug te 

brengen van 10.000 tot 5000 euro.  

 

 

Wij hebben over dit voornemen intensief 

contact met het bestuur van Open Stal en 

onze provinciale Statenfractie.  

 
Verkeersbewegingen Appelscha 
In Appelscha bestaan grote zorgen over de 

verkeersbewegingen die het gevolg zullen 

zijn van de ontwikkeling van het project 

Appelscha Hoog. Men vreest voor 

onbeheersbare toestanden. We zullen ons 

hierin verdiepen. 

 
Fabriekspand opnieuw in gebruik 
Het pand van voorheen Pieterman glas is 

via een huur- koopconstructie overgedaan 

aan de huidige gebruiker. Een 

ingewikkelde constructie, die we nog nader 

moeten bekijken. Ook willen we graag 

weten, welke gevolgen deze ontwikkeling 

heeft voor de voorziening die voor het 

eventuele verlies is gevormd. 

 
Oud papier 
We hebben vragen gesteld over het nieuwe 

systeem voor het ophalen van oud papier.  

 
Voor zover we het nu kunnen bekijken 

leiden de verenigingen en instellingen die 

tot op heden het papier ophaalden geen 

schade. Dat is geruststellend. 

 
Traag internet 
Ten aanzien van de geplande oplossingen 

van het trage internet in de witte gebieden 

in onze gemeente hebben we via 

schriftelijke vragen de druk opnieuw 

opgevoerd. Het duurt allemaal wel erg 

lang.  

 
Leerlingenvervoer 
Ook hebben we nadere informatie 

gevraagd over het nieuwe systeem van 

leerlingenvervoer. Het vervoer moet nu 
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worden ingekocht via een 

Persoonsgebonden Budget. De antwoorden 

hebben ons gerustgesteld. 

 
Korting gemeentefonds valt mee 
De veronderstelling, dat het college de 

korting op het gemeentefonds voor 2014 te 

hoog had ingeschat bleek terecht. Dit 

betekent opnieuw een structureel voordeel 

van 250.000 euro. 

 
Maaibeleid 
De bezuinigingen op het maaibeleid en de 

wijze waarop één en ander wordt 

gecommuniceerd levert nogal wat kritische 

geluiden op, met name vanuit 

Oosterwolde. Dit punt heeft onze aandacht. 

 
En dan verder nog…. 
Vanaf september wordt er op initiatief van 

de CCO iedere tweede vrijdag van de 

maand een contactborrel gehouden, waar 

het bedrijfsleven en de gemeentelijke 

politici welkom zijn. 

 

Vlak voor het reces organiseerden wij nog 

een werkbezoek van Tweede Kamerlid 

Otwin van Dijk aan Olmen Es in 

Appelscha.  

 

Twee fractieleden bezochten het EK 

midgetgolf in dezelfde plaats. 

 
Voorbereiding verkiezingen 2014 
De politiek mag dan in deze periode 

nagenoeg stil liggen, dat geldt niet voor de 

voorbereidingen voor de verkiezingen van 

maart 2014.  

 
De kandidaatstellingstermijn sluit op 3 

september aanstaande. Voor de huidige 

fractieleden betekent dit, dat zij ieder voor 

zich moeten besluiten of zij nog een 

periode door willen gaan. De gesprekken 

met alle kandidaten beginnen half 

september. 

 

Tot slot nog een vervelende ontwikkeling 

bij de tweemansfractie van Stellingwerf 

Plus. Fractievoorzitter Yp van der Veen uit 

Appelscha heeft een ernstig eenzijdig 

fietsongeluk gehad, waardoor er bij hem 

nogal wat functies zijn uitgevallen. Het is 

afwachten of en zo ja wanneer wij hem 

weer in de raadszaal terug zullen zien. Als 

PvdA fractie wensen we hem veel sterkte 

bij zijn revalidatie. 


