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Ledenvergadering  
De volgende ledenvergadering is op  

25 november en wordt gehouden in de 

bovenzaal van het nieuwe MFA in 

Oldeberkoop aan Willinge Prinsstraat 24. 

Tijdens deze vergadering worden zowel 

het verkiezingsprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014 als 

de kandidatenlijst vastgesteld.  

De vergadering begint om 19.30 u 
 

Verslag PvdA fractie  
Deze keer veel korte berichtjes vanuit 

diverse raadscommissievergaderingen. 

 

Op de eerste dag van de maand stonden de 

commissievergaderingen gepland met op 

de agenda allemaal onderwerpen zonder 

politieke lading.  

In de commissie Ruimte werd onder meer 

gesproken over de financiële gevolgen van 

de onvermijdelijke toetreding tot de Fumo, 

een gemeenschappelijke provinciale 

regeling die zich gaat bezighouden met 

handhaving rondom milieuzaken. De 

toetreding heeft ook consequenties voor 

het personeelsbestand op de betreffende 

afdeling.  

De blauwe parkeerzone   
in het centrum werd geëvalueerd. Daarbij 

was er aandacht voor de handhaving, 

uitbreiding, de gehanteerde maximale 

parkeertijd en de verstrekte ontheffingen. 

  

Bij de toeristenbelasting heeft het 

Recreatieschap Drenthe het voornemen om 

te kijken naar differentiatie van de 

tarieven, bijvoorbeeld lagere tarieven in 

voor- en naseizoen en hogere tarieven in 

het hoogseizoen. De aangesloten 

gemeenten rekenen nu 1 euro per persoon 

per nacht.  

Er was aandacht voor het archief van de 

gemeente en er werd uitgebreid gesproken 

over de invoering over enige jaren van het 

Projectplan Basisregistratie Grootschalige 

Topografie. Hier gaan grote bedragen mee 

gepaard. Tot slot werden er vragen gesteld 

over de voorgenomen  

afbraak van de gymnastiekzaal in 
Oldeberkoop.  

Ook in de raad van 15 oktober was dit een 

gespreksonderwerp. De afbraak is een 

onderdeel van de afspraken die het college 

heeft gemaakt met het bestuur van de 

nieuwe multifunctionele accommodatie  

De MeJander. Noodzakelijk voor 

parkeerplaatsen maar ook onderdeel van 

het totale financiële plaatje. Enkele 

bewoners van Oldeberkoop vonden de 

afbraak erg zonde, mede met het oog op 

Leeuwarden culturele hoofdstad van 

Europa 2018. De gymnastiekzaal zou in 

hun ogen bewaard moeten blijven voor 

culturele doeleinden. Een te laat ingezet 

initiatief. Juridisch, financieel en praktisch 

niet meer in de voorgenomen 

ontwikkelingen in te passen. Een 

achterhoedegevecht en het stormpje ging 

dan ook snel liggen. Inmiddels is het 

gebouw al tegen de vlakte gegaan.  
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De PvdA heeft nog aandacht gevraagd 

voor de slechte onderhoudstoestand van 

het terrein naast de Molukse kerk.  

 

Stille dood 

Er zijn door ons nadere vragen gesteld over 

de kapvergunning van bomen aan de 

Boerestreek. De daarmee annex zijnde 

kwestie van de vorige maand rondom de 

Historische Vereniging Appelscha en de 

fractievoorzitter van het CDA is een stille 

dood gestorven. De kemphanen hebben 

hun meningsverschillen in een gesprek 

onder leiding van de burgemeester 

uitgepraat en ons onderzoek via hoor en 

wederhoor naar mogelijke 

onregelmatigheden leverde niets op. Dit is 

door ons in het openbaar kenbaar gemaakt. 

 

In de commissie Welzijn werd 

stilgestaan bij het evenementenbeleid. 

De regels hieromtrent komen uiteindelijk 

terecht in de vernieuwde APV, waarover 

we gaan praten in de laatste maand van dit 

jaar. Wij hebben met name technische 

verbeterpunten aangedragen, die worden 

overgenomen. Verder komt er iedere vier 

jaar een evaluatie en vindt er bij grote 

evenementen afstemming plaats met de 

buurgemeenten.  

 

Burgerparticipatie  
is een actueel onderwerp. Het college heeft 

op een rijtje gezet hoe die participatie in 

onze gemeente wordt aangepakt. De 

conclusie is, dat het wel redelijk goed gaat. 

Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar 

geen enkele partij vond het noodzakelijk 

om hiervoor een speciale verordening te 

maken. Wel werd besloten om vaak te 

evalueren en in elk raadsvoorstel aan te 

geven hoe met burgerparticipatie is 

omgegaan.  

Er is een nieuwe inspraakverordening 

vastgesteld en ook zijn de delegatie- en 

mandaatregelingen aangepast aan de 

actuele situatie. Stuk voor stuk technische 

onderwerpen.  

 

Wel belangrijk was de evaluatie van het 

WMO vervoer.  
In april 2012 zijn door gerechtelijke 

uitspraken de inkomensgrenzen bij het 

toekennen van het recht op dit vervoer 

geschrapt en op ons initiatief is het voorstel 

om het collectief vervoer te beperken tot 

30 kilometer enkele reis niet aangenomen. 

Hierdoor zijn het aantal gereden 

kilometers, het aantal ritten, de gemiddelde 

ritafstand, het aantal deelnemers en de 

uitgaven toegenomen. Deze toename wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het loslaten 

van de inkomensgrenzen bij de toekenning 

van het WMO vervoer.  

 
Het systeem functioneert naar ieders 

tevredenheid en de extra kosten van 80.000 

euro per jaar werden voor lief genomen. 

Ook in 2014 blijft één en ander dus op 

dezelfde manier functioneren.  

 

Tot slot werd nog even kort en instemmend 

gesproken over de plannen om de 

omgeving rondom de MFS Zuid in 

Oosterwolde te verfraaien. 

In de raad werden alle hierboven vermelde 

onderwerpen met algemene stemmen 

aangenomen. Voor de verandering waren 

we een keer op tijd thuis. 

 

Het meeste vuurwerk deze maand kwam 

uit de commissie planning en control. Het 

werd duidelijk, dat er ook in 2013 weer een 

miljoen zal overblijven. De teller staat dan 

na 3 jaar op 6,5 miljoen. Ook de begroting 

over 2014 geeft een overschot te zien van 

ruim een miljoen. En dat in deze tijd, 

waarin vrijwel alle gemeenten het heel erg 

zwaar hebben. Alle reden om te proberen 

enkele geplande bezuinigingen op voor ons 
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belangrijke beleidsterreinen weer terug te 

draaien. Daarover volgende maand meer.  

 

De volksvertegenwoordigende taak 
vroeg deze maand heel veel aandacht. Er 

waren in het kader van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen verspreid over 

de hele gemeente een achttal 

keukentafelgesprekken. Bij ieder gesprek 

was één van de fractievoorzitters 

aanwezig. Dit leverde aardige conversaties 

op, maar het aantal deelnemers was gering. 

De resultaten worden verwerkt in een 

verhaal, dat door de burgemeester zal 

worden voorgelezen op 

9 november in de Stationsstraat in 

Oosterwolde. Er werd door de raad een 

bezoek gebracht aan het bedrijf Spits aan 

de Veengang.  

 
We waren present bij het Fair Trade ontbijt 

en een presentatie van de wijze waarop via 

de sociale media wordt gecommuniceerd 

met de jongeren over het jeugdbeleid. De 

voltallige sectie Welzijn bezocht een 

peuterspeelzaal om te kijken hoe de 

methode Piramide precies werkt en we 

praatten bij met Laco, de beheerder van 

diverse sportaccommodaties. Op 16 

oktober was de officiële opening van 

Sinnehiem in Haulerwijk. Met een grote 

delegatie maakten we kennis met de 

manier waarop de zorg voor demente 

bejaarden vorm wordt gegeven bij De 

Herbergier in Oldeberkoop. 

Indrukwekkend.  

De inspraakavond over het Centrumplan 

werd bezocht en ook de najaarsvergadering 

van Plaatselijk Belang Oldeberkoop.  

 

 

Op 30 oktober installeerde Hans Spekman 

het ombudsteam en leerden we hem als 

persoon goed kennen via een openhartig 

interview aan de hand van door hemzelf 

gekozen opnames. 

 

Raadsverkiezingen 

Deze maand werd ook de conceptlijst voor 

de komende raadsverkiezingen bekend. 

Hier zijn veel gesprekken aan 

voorafgegaan. Een spannende tijd voor 

iedereen die erbij betrokken is. De 

definitieve besluitvorming is aan de leden 

op 25 november aanstaande. 

 

 


