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Verslag PvdA fractie  
 
Drukke tijden 
Het zijn drukke tijden. Buiten de normale 

politieke agenda om zijn deze maand het 

verkiezingsprogramma en de 

kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 

19 maart 2014 vastgesteld. Gelukkig is bij 

ons de hele procedure in goede harmonie 

verlopen en dat stemt tot tevredenheid. De 

verkiezingsstrijd gaat nu echt beginnen. De 

campagnecommissie is aan het eind van 

deze maand voor het eerst bijeen geweest. 

Een mix van leden van de huidige fractie 

en nieuwe mensen.  

 
Duurzaamheid 
Politiek was het vooral de maand van de 

duurzaamheid. Zonnepanelen op het 

gemeentehuis, oorspronkelijk een initiatief 

van het CDA. Dit kan budgettair neutraal.  

 
Tot onze verbazing bleek 

Ooststellingwerfs Belang als enige fractie 

tegen, omdat het volgens hen geen geld 

oplevert. De andere partijen waaronder wij 

waren enthousiast. Tenslotte heeft de 

gemeente een voorbeeldfunctie. In het 

kader van de uitvoering van het 

Milieubeleidsplan is het de bedoeling ook 

de dorpshuizen en de scholen van 

zonnepanelen te voorzien. Wij hebben een 

voorstel gedaan om te starten met de 

dorpshuizen, omdat wij vreesden, dat 

anders de te verstrekken subsidiebedragen 

te laag zouden worden. Het college bracht 

in, dat een beroep op allerlei 

subsidieregelingen dit probleem zou 

oplossen. Laten we hopen dat die 

verwachting uitkomt. Wij houden de 

vinger aan de pols.  

 
Hondenpoep 
Ook de verdere plannen opgenomen in het 

Milieubeleidsplan werden goedgekeurd, 

waaronder de verdere uitrol van het 

hondenpoepbeleid.  

 
De kosten daarvoor worden betaald uit de 

Algemene Reserve in plaats vanuit het 

milieubudget, zoals het college had 

voorgesteld. Het amendement van de PvdA 

en Ooststellingwerfs Belang haalde een 

ruime meerderheid. 

 
Proef huisvuil anders inzamelen 
Er wordt in Donkerbroek een proef 

opgestart voor het anders organiseren van 

het inzamelen van het huisvuil. Doel is om 

uiteindelijk al het huisvuil in de juiste 

containers te krijgen en zuiverder te 

scheiden. Er zijn wel wat extra onkosten 

mee gemoeid, maar de voltallige raad 

stemde van harte in met dit initiatief. 
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Invulling Blughutterein en omgeving 
Opnieuw hebben we vragen gesteld over 

het Blughutterrein in Oldeberkoop. Helaas 

leverde de antwoorden van het college 

weinig nieuws op.  

 
Stagnatie en onzekerheid blijft het parool. 

In Oldeberkoop zelf is een initiatief 

opgestart om interactief mee te gaan 

denken. Het bankgebouw in Oldeberkoop 

staat inmiddels leeg. Een goede 

bestemming voor dit beeldbepalende 

gebouw is noodzaak. Ook hier kon het 

college desgevraagd geen uitsluitsel geven. 

 
Brandweer 
D66 stelde vragen over de conflicten bij de 

brandweerpost Oosterwolde. Deze kwestie 

kwam later in de maand volop in het 

nieuws, ook landelijk. Burgemeester 

Oosterman heeft in de raadsvergadering 

mede op ons verzoek een verklaring 

afgelegd, waarin hij benadrukte, dat de 

brandveiligheid niet in het geding is. Er 

zijn afdoende maatregelen getroffen om 

het ontslag van een zestal vrijwilligers bij 

het korps op te vangen. 

 
Caparis 
Bij Welzijn is het onafhankelijk 

opgemaakte rapport over de gang van 

zaken bij Caparis besproken. De 

aanbevelingen werden door de raad 

onderschreven en nadere strafrechtelijke 

acties tegen de ontslagen directeur werden 

niet nodig geacht. 

 
Verband drugs en geweld? 

Ook verscheen het rapport ‘Drugs en 

geweld’. Dit rapport is opgemaakt om te 

onderzoeken of er een relatie bestaat tussen 

de golf van geweldsdelicten van het laatste 

jaar en drugs. Dit verband werd niet echt 

aangetoond. Nogal geruststellend, hoewel 

de drugsproblematiek in onze gemeente 

zeker niet moet worden onderschat. De 

vertegenwoordigers van de politie 

beantwoordden alle vragen bekwaam. 

 
Jeugdzorg 
Het transitiearrangement jeugdzorg is een 

product van alle gemeenten in Friesland 

samen. Het wordt wel in de diverse raden 

besproken, maar tot wezenlijke invloed 

leidt dit niet. Ook de strakke tijdsplanning 

is daaraan debet. Voor de uitwerking van 

de plannen het komende jaar geldt 

eigenlijk hetzelfde. Onbevredigend, maar 

het kan blijkbaar logistiek moeilijk anders. 

Er wordt vanaf 2014 tweeduizend euro 

meer besteed aan logopedie. 

 
Onderhoud kunstwerken 
Eindelijk komt er ook geld vrij voor 

(achterstallig) onderhoud  van 

gemeentelijke kunstwerken. Helemaal 

goed, alleen jammer dat het structurele 

bedrag dat hiervoor noodzakelijk is wordt 

gehaald uit WMO gelden. Dat hadden wij 

graag anders gezien, maar we hebben de 

coalitie niet van de logica van onze 

redenering kunnen overtuigen.  

 
Tarieven 
Verder besloot de raad om de tarieven voor 

het gebruik van gymnastiekzalen in onze 

gemeente te wijzigen.  

 
In het weekend en tijdens vakanties 

worden niet langer hogere tarieven in 

rekening gebracht. Deze besluitvorming is 

een gevolg van een motie die eerder dit 

jaar op initiatief van de PvdA (en 

ondersteund door andere fracties) is 

ingediend. 
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Begroting 2014 
Op 12 november was de belangrijkste 

vergadering van het jaar, de beraadslaging 

over de begroting 2014. Hieraan 

voorafgaand stond op de agenda de 

Tweede Marap, een overzicht van de 

financiële situatie 2013, tot en met 

augustus. Voor de in dit kader door de 

PvdA uitgesproken algemene en financiële 

beschouwingen verwijs ik gemakshalve 

naar onze website, waar de teksten 

integraal zijn opgenomen. Ik beperk mij 

hier tot de hoofdlijnen. De gemeente 

Ooststellingwerf staat er financieel 

rooskleurig voor. Door de veel te strakke 

begrotingsdiscipline van de afgelopen 

jaren is er sprake van overtollig vet op de 

botten.  

 
Niettemin slaagden wij er niet in om eerder 

aangekondigde bezuinigingen te 

verzachten of terug te draaien, zelfs niet 

voor één jaar. Het enige echte succesje was 

de verhoging van de subsidie van Open 

Stal van 3200 euro naar 5000 euro per jaar. 

Genoeg stof voor heftige 

verkiezingsdebatten de komende maanden.   

 
Bezochte bijeenkomsten 
In november hebben we als fractie heel wat 

bijeenkomsten bezocht. Een overzicht: het 

eerste verkiezingsdebat op initiatief van 

Plaatselijk Belang Appelscha, de 

presentatie van het verhaal opgemaakt naar 

aanleiding van de keukentafelgesprekken, 

de vergaderingen van Plaatselijk Belang 

Ravenswoud en Plaatselijk Belang Haule, 

een thema avond over het 

Bestemmingsplan Buitengebied, de start 

van de werkzaamheden op de Boerestreek, 

gesprekken met Plaatselijk Belang 

Haulerwijk en particulieren over de 

jeugdzorg, een bijeenkomst van de PvdA 

Opsterland over de WMO en zorg, het 

Remco Heite schaaktoernooi, de uitreiking 

van een literaire prijs van de 

Schrieversronte, een gesprek over Ergli en 

tot slot een thema avond over de 

ontwikkeling van de ambtelijke 

organisatie. Al met al was het weer een 

drukke maand. 


