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Twaalf prioriteiten van de PvdA Ooststellingwerf 

 

1. Werkgelegenheid. 

 

2. Zorg. 

 

3. Mantelzorg- en vrijwilligerswerk. 

 

4. Betaalbare, energiezuinige, levensloopbestendige woningen. 

 

5. Alcohol- en drugspreventie. 

 

6. Duurzaamheid. 

 

7. Minima en armoedebeleid. 

 

8. Peuters, kinderen en jongeren. 

 

9. Kunst, taal en cultuur.  

 

10. Sportaccommodaties. 

 

11. Verkeersveiligheid. 

 

12. Snel internet. 
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 Verkiezingsprogramma PvdA-Ooststellingwerf 2014-2018 

 

‘Een sterk en sociaal Ooststellingwerf’ 
 

 

I.  Inleiding  

Kiezen voor de PvdA is kiezen voor een partij waar onderlinge solidariteit, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Specifieke aandacht gaat uit naar hen die het financieel en sociaal 

minder getroffen hebben.  

Het is ook een stem op een partij die al generaties lang op alle niveaus bestuurlijke verantwoordelijk heeft 

genomen en zal blijven nemen. De PvdA heeft een groot nationaal en internationaal netwerk opgebouwd, waar 

zij gebruik van kan maken.  

Als voorbeeld kan worden genoemd dat - na tussenkomst van de PvdA - ruim acht miljoen euro aan 

overheidsgeld aan de gemeente Ooststellingwerf is toegezegd voor de opwaardering van Venekoten-Noord en 

het centrum van Oosterwolde. Het college, had de moed al opgegeven. 

Hoewel gemeenten niet al te veel invloed hebben op de werkgelegenheid, zal de PvdA in Ooststellingwerf al 

haar invloed gebruiken om de werkloosheid te bestrijden. De PvdA-fractie kwam in dat kader in april en juni 

2013 met doortimmerde initiatieven, toen duidelijk werd dat de werkloosheid in Ooststellingwerf in een paar 

maanden tijd schrikbarend was toegenomen. Jammer genoeg haalden de voorstellen het niet. 

De PvdA in Ooststellingwerf hecht grote waarde aan begrotingsstabiliteit. Dat heeft de partij altijd gedaan en 

zal dat ook in de toekomst blijven doen. Sociaaldemocraten durven echter óók stevig te investeren in 

gemeenschapsvoorzieningen en werkgelegenheid. Overtrokken bezuinigingen en onderbestedingen zijn niet 

nodig als de financiële risico´s grondig worden geanalyseerd en zorgvuldige afwegingen worden gemaakt, 

waardoor een verdere aftakeling van de voorzieningen wordt voorkomen en de werkgelegenheid wordt 

gestimuleerd.  

Zelfwerkzaamheid en vrijwilligerswerk zullen sterker dan voorheen gestimuleerd worden, nu de Rijksoverheid 

steeds meer taken overhevelt naar de gemeenten. Deze overheveling gaat niet zelden gepaard met lagere 

budgetten, bijvoorbeeld als het gaat om delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de 

Jeugdzorg en de  Participatiewet. Gemeenten, dus ook Ooststellingwerf, zullen door deze ombuigingen 

(transitie) en bezuinigingen - om de voorzieningen overeind te houden - nog meer dan nu al het geval is een 

beroep moeten doen op zelfwerkzaamheid van de inwoners, op mantelzorg en op vrijwilligers. De goed 

georganiseerde gemeente zal de regie stevig in handen moeten hebben en nauw moeten samenwerken met de 

Dorpsbelangen, de buurtverenigingen en andere organisaties om draagvlak voor de plannen te creëren. Het 

gemeentelijk beleid moet meer gericht zijn op het naar buiten treden van het ambtelijk apparaat en het 

verminderen van het schrijven van nota’s. 

De PvdA heeft zelf het goede voorbeeld gegeven met het herstarten van haar ombudswerk, o.a. door het 

initiatief van raadslid  Jelke Nijboer.  

Het minimabeleid zal onverkort moeten worden gehandhaafd. Voor inwoners van Ooststellingwerf die WW- of 

bijstandsgerechtigd zijn, zal een snelle werkhervatting van groot belang zijn, maar mocht dit niet lukken, zal  

vrijwilligerswerk en of herscholing nodig zijn,  om op termijn meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Een 
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solide, duurzaam samenwerkingsverband met onze buurgemeenten zal daadkrachtig ter hand moeten worden 

genomen om al deze taken goed uit te kunnen uitvoeren.  

Onderwijs is geen gemeentelijke taak, de gebouwen van het basisonderwijs zijn echter nog steeds een 

verantwoordelijkheid en eigendom van de gemeente. Een gezond leefklimaat in de scholen is een must. De 

brede school heeft een absolute voorkeur van de PvdA.  

Gezondheids-, sport- en onderwijsinstellingen, internetverbindingen, winkelcentra, wegen en openbaar 

vervoer moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn en aan de tijd zijn aangepast willen alle dorpen van 

Ooststellingwerf aantrekkelijk zijn om in te wonen. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor jongeren.  

Vaak heeft de gemeente slechts beperkte zeggenschap over de voorzieningen en wordt steeds meer van haar 

verlangd samen te werken met instellingen of het bedrijfsleven. Dit vraagt om een omslag in het denken: van 

´sámen met de ander´, in plaats van ´óver of vóór de ander´. Voorlichting, naar buiten treden, luisteren naar 

ideeën van de inwoners en beginspraak en zelf het goede voorbeeld geven worden het motto. Het afgelopen 

decennium is al vooruitgang geboekt, maar dit proces van burgerparticipatie zal nog moeten versnellen. 

Aan krimp, ontgroening en vergrijzing valt niet te ontkomen en een beleid dat alleen is gericht op groei, is 

contraproductief. Het verenigingsleven in de dorpen is sterk te noemen. Inwoners zien uit naar bijvoorbeeld de 

jaarlijkse uitvoering van de toneelvereniging en de sociale activiteiten van de oudejaarsploegen rond de 

feestdagen. Veel verenigingen kampen echter met een tekort aan bestuursleden. De PvdA wil in 

Ooststellingwerf bijdragen aan cursussen die leiden tot meer kennis en vaardigheid op het gebied van 

besturen.    

De PvdA is verheugd dat Ooststellingwerf een millenniumgemeente is en een fair trade gemeente wil worden. 

In 2015 komt er echter een einde aan de acties rond de realisatie van de millenniumdoelen. Wij spannen ons in 

voor een vervolg. 

 
De PvdA is erg blij met uw stem voor een sterk en sociaal Ooststellingwerf. 
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II. De gemeente en haar inwoners  
 
De verhouding tussen de gemeente en haar inwoners is de afgelopen decennia sterk veranderd. Steeds meer 

willen inwoners van een gemeente meepraten over de vraag hoe hun leefomgeving wordt ingericht en vooral 

willen zij vanaf het begin betrokken zijn bij het beleid.  

Bovendien willen ze als klanten worden behandeld bij het afnemen van producten van de gemeente. Dat 

vraagt om een goede bereikbaarheid van de gemeente, zoals loketten die open zijn buiten kantooruren en 

digitale mogelijkheden. Te denken valt aan de aanvraag van vergunningen, rijbewijzen, paspoorten en het 

indienen van bezwaren en zienswijzen. Dit vraagt van de gemeente steeds meer een van buiten naar binnen 

gerichte blik, in plaats van omgekeerd. Zo zijn er steeds meer gemeenten die bij vergaande samenwerking en 

fusie zich minder druk maken over ´het gemeentehuis´, de architectuur van het gebouw en waar het gevestigd 

moet zijn, maar meer over digitale vernieuwing en ambulantheid. Ze denken meer na over bezoeken aan huis 

bij inwoners die minder mobiel zijn. Het gemeentehuis wordt als het ware meer een kantoor met werkruimte   

van waaruit gewerkt wordt. De overheid is dienstbaar aan zijn inwoners. 

De samenwerking met de gemeenten Weststellingwerf en Opsterland is al geruime tijd geleden opgestart en 

geïntensiveerd, vooral omdat er steeds meer taken van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld. Zo 

zal gelijktijdig meer van de medewerkers van de gemeente worden gevraagd: zij moeten op meerdere plekken 

kunnen werken, dan wel inloggen. Zo wordt minder over de werkkamers van de medewerker gesproken, maar 

meer over werkruimten in het algemeen. De PvdA in Ooststellingwerf beseft goed dat dit een zware wissel 

trekt op de medewerkers en om hun werk goed uit te kunnen voeren, verdient het gemeentelijke apparaat een 

management volgens het principe van goed werkgeverschap. 

Voor periode 2014-2018 betekent dit: 

 Goed bestuur kenmerkt zich door het hebben van een uitgesproken visie, anders dan alleen een 

bezuinigingsvisie. De PvdA vindt dat ambitie op alle terreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk 

is helder moet worden verwoord en moet worden vertaald in een slagvaardig, transparant beleid en 

daadkrachtige uitvoering. Dat betekent ook dat besloten vergaderingen van commissies en raad tot 

een minimum zullen worden beperkt.  

                                                                                                                                      

 Dat de gemeente meer, maar vooral effectiever moet samenwerken met derde partijen. Immers, de 

privatisering heeft ervoor gezorgd dat instellingen en bedrijven, die voorheen onder de 

verantwoordelijkheid van de overheid vielen, autonoom zijn geworden en er slechts nog invloed is als 

er subsidie wordt verstrekt. Partnerschap met andere partijen wordt - om de gemeentelijke ambities 

te halen - steeds meer het uitgangspunt. 

 De aanwezige kennis van de inwoners van Ooststellingwerf en belangengroeperingen moet meer en in 
een vroeg stadium worden betrokken bij beleid. Burgerinitiatieven zullen de komende jaren steeds 
meer voorkomen. Er moet een klimaat ontstaan waarin deze zeer serieus worden genomen.. 
Burgerinitiatief en participatie is het motto                      

 

 Alle inwoners van onze mooie gemeente, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of seksuele 
geaardheid, worden volgens het gelijkheidsprincipe behandeld en de gemeente is dienstbaar aan haar 
inwoners. 

 
 De PvdA vindt dat de grotere ruimten, als raadszaal en andere algemene ruimten in het gemeentehuis 

meer in dienst van de burger moeten worden gesteld: van gemeentehuis naar gemeenschapshuis, 

zodat de inwoners zich meer betrokken voelen en het meer als hún huis kunnen ervaren. Daarnaast  

moeten de bezoeken van de raadsleden en college van burgemeester en wethouders aan de dorpen 

onverminderd doorgaan.  
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 Het samenwerkingsvoordeel van de drie gemeenten, zoals versterking van specifieke kennis en 

ervaring en op termijn ook financieel voordeel, moet transparanter en zichtbaar in beeld worden 

gebracht.  
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III. Leefbaarheid en krimp 

Ooststellingwerf ontkomt niet aan de krimp, hoewel de ontvolking niet te vergelijken is met de grote 

krimpgebieden als Oost-Groningen, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, maar ook Noord-Friesland. Wel is er 

sprake van flinke vergrijzing, minder geboortes en het wegtrekken van jongeren, vooral uit de kleinere dorpen. 

Er is al sprake van sluiting van scholen in Fochteloo en Appelscha-Boven. Wanneer er te weinig leerlingen zijn, 

is het openhouden van de school te kostbaar voor de onderwijsinstellingen en bovendien staat de 

onderwijskwaliteit onder druk. Dit laatste is vaak een reden voor ouders om hun kinderen naar scholen in 

omliggende dorpen te laten gaan.  

 Er staan in Ooststellingwerf veel woningen te koop, al staan ze vaak (nog) niet leeg. Wel is er leegstand en 

dreigende leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden. Er is al sprake van verpaupering en verkrotting, 

of het risico daarop dreigt. Voor een deel is dat aan de krimp te wijten, maar meer nog aan de economische 

achteruitgang en aan de digitalisering van de samenleving. Steeds meer consumenten doen hun inkopen online 

in plaats van in de lokale winkels.  

Jongeren trekken weg om dicht bij hun werk te wonen en in de buurt van voorzieningen. Voetbalverenigingen 

kunnen moeilijker elftallen samenstellen. Het besef begint door te dringen dat het tij niet is te keren door 

simpelweg meer woningen te bouwen. Dat is bouwen voor leegstand. Krimp is voor een deel een autonoom 

proces. Het beleid van de gemeente kan niet langer gericht zijn op groei, een ander beleid - dat oog heeft voor 

de dreigende ontvolking - is nodig. 

De dorpen kennen vaak nog een levendig verenigingsleven, zoals de oudejaarsploegen, muziek-, sport- en 

toneelverenigingen waarvan veel jongeren deel uit maken. De verenigingen zorgen voor veel vermaak en 

saamhorigheid zoals tijdens de jaarwisseling, Koningsdag, Kerstmis en Pasen. Diverse verenigingen hebben 

aandacht voor ouderen en inwoners die ziek zijn.  

Eén van de instrumenten van de gemeente om de leefbaarheid in de dorpen veilig te stellen, zijn de 

Gebiedsagenda´s. Clusters van dorpen bepalen met elkaar waar de problemen liggen, welke voorzieningen van 

belang zijn en hoe het dorpen overschrijdende gebied kan worden ingericht. De Gebiedsagenda’s zijn  

waarschijnlijk begin 2014 klaar. De PvdA ziet dit proces als een belangrijke vorm van burgerparticipatie en de 

resultaten van de onderzoeken moeten bij besluitvorming serieus worden genomen.  

Ten slotte: veiligheid is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van de leefbaarheid. Woninginbraken en 

drugsgerelateerde criminaliteit komen in toenemende mate voor, ook in onze gemeente.  

 

Voor de periode 2014-2018 wil de PvdA: 

 Dorpen ondersteunen die de voorzieningen moeilijk of niet overeind kunnen houden, door de 

samenwerking met andere dorpen te stimuleren en de veiligheid  centraal te stellen bij vervoer,  met 

name de schoolgaande kinderen. Een vervoersplan, dat die veiligheid als basis heeft, moet worden 

gemaakt. Gedacht zou kunnen worden aan bijvoorbeeld de bel- en buurtbus op te waarderen en/of de 

plusbus te introduceren.  

 

 Bij leegstand dient actief gewerkt te worden aan een herbestemming, waarbij de gemeente 

ondersteunend kan zijn. Er zijn landelijk en provinciaal veel goede voorbeelden. Een beknopte lijst van 

deze succesvoorbeelden moet worden samengesteld en inzichtelijk worden gemaakt voor de 

inwoners van Ooststellingwerf. Dit is een aardig project voor vrijwilligers, in het kader van 

bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, of voor pas afgestudeerden zonder werk.  
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 De PvdA vindt het van groot belang dat alle kinderen van de basisschool kunnen leren zwemmen, 

gymnastiek beoefenen en sporten. Het opheffen van voorzieningen mag geen excuus zijn voor 

uitzonderingen daarop.  

 

 Mensen in de dorpen en de buurten moeten zelf met initiatieven en plannen komen die de vitaliteit 

van hun omgeving bevordert. De gemeente moet de initiatieven stimuleren en waar nodig 

coördineren. Zelfwerkzaamheid is van groot belang. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de 

combinatie zelf plannen maken, deelname en eigen werkzaamheid de sterkste en meest bestendige 

basis tot succes in zich draagt. Daarbij is van belang dat duidelijk gemaakt wordt dat zitting nemen in 

een bestuur (in een dorp, een vereniging of in de politiek) in het belang van goed samenleven is. 

Nieuwe, jonge aanwas is essentieel. De PvdA-Ooststellingwerf wil in dat kader subsidie verstrekken 

aan een project ´Ervaring en vaardigheid opdoen in besturen´. Dit leer- en ervaringsproject zal worden 

opgezet met de dorps- en buurtverenigingen, de gemeentepolitiek en de jeugdraad. Deelname is 

gratis. De PvdA daagt de andere politieke partijen uit dit initiatief te ondersteunen. 

 

 De inwoners moeten frequent en doelmatig worden voorgelicht over hoe ze hun eigen veiligheid 

kunnen verbeteren. Daarbij valt te denken aan inbraakpreventie en meer voorlichting over veilig naar 

school gaan.  

 

 Drugsgerelateerde criminaliteit en inbraken, niet in de laatste plaats bij kwetsbare ouderen, moeten 

effectief worden aangepakt. Criminaliteit die in Ooststellingwerf meer voorkomt dan in de rest van de 

regio, vraagt om betrouwbaar onderzoek om effectief te kunnen optreden. Adviezen van politie en 

verslavingszorg zullen voor de PvdA zwaar wegen bij besluitvorming, ook als blijkt dat het loslaten van 

de nuloptie bij het coffeeshopbeleid, onder strikte voorwaarden, een bijdrage kan leveren.  

 

 Het verkeersveiligheidsbeleid - volgens het shared space model -  blijft het uitgangspunt, maar moet 

meer en beter aan de inwoners worden uitgelegd. 
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IV. Werk, economie en de Participatiewet 

1. Werk en economie 

Werk is noodzakelijk om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien, maar werk heeft ook een belangrijk 

psychosociaal aspect en het bevordert de integratie en participatie. De economische en financiële crisis heeft 

ervoor gezorgd dat de werkloosheid schrikbarend is gestegen, ook in onze gemeente. Dat zorgt voor veel leed 

en onzekerheid bij de betrokkenen en voor de gemeente kan het een extra uitgavenpost betekenen, door de 

toename van mensen die een beroep moeten doen op bijvoorbeeld de bijstand.  

Diverse bezuinigingen zijn de afgelopen raadsperiode de revue gepasseerd, altijd onder het mom van het 

begrotingsevenwicht en de opbouw van reserves, vooral voor de langere termijn. Natuurlijk is aan 

bezuinigingen niet te ontkomen, maar begrotingsangst moet niet de leidende factor zijn, omdat die hand in 

hand gaat met een afname van de werkgelegenheid, vooral lokaal.  

Achterstallig onderhoud bijvoorbeeld levert op korte termijn misschien financieel voordeel op, maar is op 

langere termijn funest voor de begroting. Leegstand op de industrieterreinen dreigt steeds meer de kop op te 

steken. En dat geldt ook voor de winkelcentra en de kantoorgebouwen.  

Werkgelegenheid in toerisme, zorg en landbouw hebben de afgelopen periode de aandacht gehad, maar die 

aandacht leidde lang niet altijd tot succesverhalen. Kredieten van miljoenen euro’s, voor bijvoorbeeld de 

Boerestreek (Appelscha) en het centrumplan (Oosterwolde), worden of gereserveerd, of traag ter beschikking 

gesteld, terwijl juist nu er een roep om werk is. Projecten als Ecomunity en Appelscha Hoog zijn ambitieus, 

maar er   moet wel gewaakt worden de regie niet te verliezen. 

De jeugdwerkloosheid is een grote bron van zorg voor de PvdA en zij zal alles wat in haar vermogen ligt 

verbetering proberen te bewerkstelligen. Helaas werd een gedegen uitgewerkt initiatiefvoorstel, door o.a. Wim 

Kunst, verworpen.  

Dat betekent voor de volgende raadsperiode:  

 Dat de projecten Boerestreek,  Appelscha Hoog en het Centrumplan Oosterwolde strakke regie en een 

daadkrachtige aanpak vereisen.  

 

 De PvdA wil niet bij de pakken neerzitten en legt prioriteit bij het gericht investeren in werk voor de 

Ooststellingwervers, hoewel ze beseft dat invloeden van buiten de grootste rol spelen. Zo willen de 

sociaaldemocraten kleinschalige lokale projecten stimuleren die meerdere belangen gelijktijdig  

dienen, de zogeheten geïntegreerde projecten. Als voorbeeld kan het isoleren van slecht geïsoleerde, 

vaak oudere woningen, dienen. Dergelijke projecten bevorderen het werk bij het Midden- en 

Kleinbedrijf (MKB) en dus de werkgelegenheid en verminderen tevens de uitstoot van CO2. Vormen 

van dit soort geïntegreerde en creatieve projecten zal de PvdA als leidraad nemen voor de komende 

raadsperiode, naast het al bestaande ´werk met werk´ denken.  

 

 Stoppen met bezuinigen op de infrastructuur, als het onderhoud van de wegen, om werk te scheppen 

voor het MKB om zo de werkloosheid aan te pakken.  

 

 Kunst- en cultuurorganisaties kunnen een grotere rol spelen bij de bevordering van het toerisme. 

Maar dan moet de gemeente de organisaties wel actief stimuleren en faciliteren in plaats van ze weg 

bezuinigen. Goede voorbeelden zijn Open Stal in Oldeberkoop, de Stichting Kunstwerf en diverse 

muziek- en theaterfestivals. Toeristen willen steeds opnieuw uitgedaagd worden: diversiteit is het 



 

10 

motto. De opkomst van streekproducten en het houden van markten met deze producten zijn 

eveneens publieks- en toeristentrekkers.  

 

 De PvdA wil de samenwerking tussen de toeristische en de zorgsector meer onder de aandacht 

brengen. Mensen die zorg nodig hebben gaan steeds vaker op vakantie en kijken naar gecombineerde 

mogelijkheden. De gemeente en natuurorganisaties kunnen vooral de bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheid van de toeristische en natuurgebieden verbeteren. De PvdA ziet marketing (het 

op de kaart zetten van een toegankelijke, toeristische gemeente) als een uitdaging. Marktonderzoek 

geeft aan dat het toerisme beter dan andere sectoren te beïnvloeden is, als het om werkgelegenheid 

gaat. 

 

 Met de opkomst van het persoonsgebonden budget (PGB) ontstaan overal in Nederland kleine woon-, 

zorg- en activeringsgemeenschappen voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en 

chronisch zieken. Als voorbeeld kunnen in Ooststellingwerf de zorgboerderijen dienen. Zij bieden 

kwalitatief hoogstaande zorg op maat. In onze gemeente is meer mogelijk in het kleinschalig 

zorgdomein. Juist nu er wordt bezuinigd op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zal 

de cliënt meer waar voor zijn geld willen en op maat gesneden zorg verlangen. Ook hier kan de 

gemeente een ondersteunende rol spelen. 

 

 De industrieterreinen dienen er toegankelijk en onberispelijk bij te liggen, zo nodig moeten ze worden 

gesaneerd.  

 

 De startersbeurs voor jongeren die net zijn afgestudeerd moet zo snel mogelijk worden ingevoerd om 

de jeugdwerkloosheid te verminderen.  

 

 De gemeente en organisaties of instellingen die subsidie ontvangen wordt ter overweging gegeven bij 

vacatures en gelijkwaardigheid van de kandidaat, de voorkeur te geven aan sollicitanten die - ten 

behoeve van de gemeenschap - veel vrijwilligerswerk hebben gedaan. 

 2. De Participatiewet  

De Participatiewet heeft de Wet werken naar vermogen (Wwnv) vervangen. Vanaf 1 januari 2014 zal dat grote 

gevolgen hebben voor de bijstand, de sociale werkvoorziening (WSW) en de jonggehandicapten (Wajong); in 

het bijzonder vanaf 1 januari 2015, wanneer sociale werkvoorzieningschappen geen nieuwe cliënten meer 

kunnen opnemen. Mensen met een Wajong-uitkering zullen aangepast, betaald werk gaan doen, tenzij zij 

volledig gehandicapt zijn. Zij ontvangen een aanvulling op hun vergoeding tot het minimumloon. Niet de 

beperkingen van mensen zijn het uitgangspunt, maar de mogelijkheden. De gemeente is verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van de wet. In het Sociaal Akkoord van april 2013 is afgesproken dat werkgevers het aantal 

mensen met een beperking of handicap dat zij in dienst nemen tot 2020 stapsgewijs zullen vergroten.  

Voor de  nieuwe raadsperiode wil de PvdA: 

 Dat de gemeente veel voorlichting geeft aan en draagvlak creëert bij werkgevers. Daarnaast is het 
nodig dat de gemeente werkgevers faciliteert (met begeleiding en subsidies) en met ze samenwerkt. 
Bedrijven worden ook uitdrukkelijk gevraagd mensen met een beperking aan passend werk te helpen. 
Bedrijven die hiermee al veel ervaring hebben opgedaan, kunnen ingeschakeld worden om hun 
ervaringen te delen. De PvdA hecht grote waarde aan het begeleidingsaspect van de medewerkers 
met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij zal de gemeente bij het uitvoeren van 
deze belangrijke taak onverminderd kritisch volgen. Het mag nooit zo zijn dat mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking de dupe worden van het grote ombuigingsplan. 
De sociaaldemocraten willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door de norm ruim te 
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nemen. De gemeente kan dit uitgangspunt ook verwachten van de gemeentelijke subsidieontvangers. 
Bij gemeentelijke aanbestedingen zal dit aspect zwaarwegend meetellen. 

 
 De re-integratie naar werk en het verrichten van vrijwilligerswerk en bij- en omscholing van mensen in 

de bijstand intensiveren om de kansen om weer aan het werk te komen te vergroten. Het spreekt voor 

zich dat de invoering en uitvoering van de Participatiewet veel vraagt van de gemeente zowel 

budgettair als bestuurlijk, maar met een goede en tijdige voorbereiding en vooral een goede 

samenwerking met derden zullen de doelen behaald kunnen worden. 

 

 Het minimabeleid in de nieuwe periode handhaven, zodat mensen met een laag inkomen voldoende 

kunnen meedoen aan de samenleving. Schuldhulpverlening zal ook bereikbaar moeten zijn voor 

zzp´ers, die in deze periode het moeilijk hebben door het verlies aan werk.  
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V. JONGEREN 
 

1. Jongeren en werk 
 
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, het begin van 
het verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische en financiële crisis, is het vinden van de eerste 
baan, die goed aansluit op de opleiding, moeilijk. De startkwalificatie helpt daarbij, maar soms is dit niet 
voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij de jongere past, wil de PvdA helpen. In juni 2013 
heeft de PvdA een goed onderbouwd initiatiefvoorstel bij de raad ingediend (Startersbeurs), maar het voorstel 
haalde het niet. Voor de PvdA is het belangrijk dat jongeren actief blijven. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 Voor de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang. Hiervoor ontwikkelen 
we in onze regio samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven een aanvalsplan tegen de 
jeugdwerkloosheid. 
 

 We willen dat de gemeente stageplaatsen en werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het 
voortgezet onderwijs  en het middelbaar beroepsonderwijs. Op die manier kan de gemeente beter 
afspraken maken met andere bedrijven in de regio om stage- en werkplekken op mbo-niveau te 
creëren. 

 

 Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Het verrichten van stages en/of werk moet kunnen 
leiden tot een erkende startkwalificatie. De huidige route naar het behalen van een startkwalificatie is 
niet voor iedereen haalbaar. 

 

 Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. 
Het uitgangspunt voor leerplicht en toetreding op de arbeidsmarkt is: ‘school eerst’. Experimenten die 
de aansluiting van onderwijs  op de arbeidsmarkt oplossen, ondersteunen we. 

 

 Jongeren die speciale aandacht nodig hebben, krijgen die ook. We maken in onze regio een speciaal 
actieplan voor deze jongeren. Dat doen we samen met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. 

 

 Samen met bedrijven en mbo´ers zorgen we ervoor dat jongeren vaker kiezen voor technische 
beroepen, door vroege voorlichting op scholen en stages en bijvoorbeeld een techniekservicepunt met 
de taken: bemiddeling, scholing, voorlichting en faciltering voor de techniekbranche. We maken 
hierover regionale afspraken. Het Stellingwerf College is een zogeheten technasium geworden en dat 
past in deze ontwikkeling. 

                                                                                                                                                                      

2. Jongeren en onderwijs  

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis.  

Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst. 

 

Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk 
 
Het schoolgebouw behoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De school 
moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De PvdA heeft zich altijd ingezet voor een goede huisvesting 
in de gemeente Ooststellingwerf. De demografische ontwikkeling dwingt echter anders om te gaan met de 
vervanging van huisvesting die niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Scholen zullen samengevoegd 
moeten worden om voldoende onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. In de kleine dorpen moeten de te 
kleine scholen nu al sluiten. Door samenvoeging van scholen kunnen we ervoor zorgen dat er goed onderwijs 
op redelijke afstand beschikbaar blijft. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat gebouwen voldoen aan 
de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke kwaliteit van een gebouw, maar ook 
om de luchtkwaliteit in de ruimten waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen. We zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen 
maken we een plan voor de schoolgebouwen. 

 

Geen leerling op achterstand 
 
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin ze opgroeien of het dorp waar ze 
wonen. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zo veel mogelijk kinderen in het gewone 
onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal bijzonder onderwijs 
noodzakelijk blijven. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Te veel kinderen hebben bij 
aanvang van de basisschool een taalachterstand.   

 Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden wij belangrijk, de 
gemeente heeft hierin een stimulerende rol. 

 

 Bij goed onderwijs past betrokkenheid van ouders. Ouderbetrokkenheid kent vele varianten, in de 
klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers moeten 
meer zeggenschap krijgen over hun school. 

 

 Een school staat in een buurt of dorp. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen en dergelijke behoren allemaal betrokken te zijn bij de 
school. 

 

 We maken een permanent Plan van Aanpak gericht op het voorkomen en bestrijden van vroegtijdige 
schoolverlaters. 

 

 In wijken of dorpen waar leerlingenaantallen dalen en of de kwaliteit van het onderwijs achterblijft, 
stimuleren we dat samenwerkingsscholen worden gevormd. 

 

 De PvdA wil ten slotte aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Er is altijd veel aandacht voor kinderen 
die niet mee kunnen komen. En dat is terecht: niemand mag buiten de boot vallen. Maar er zijn ook 
leerlingen die niet goed tot hun recht komen omdat zij juist goed kunnen leren. De PvdA wil daarom 
ook speciale aandacht voor kinderen die bovengemiddeld presteren.  

 

3. Jeugd en zorg 
 
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake 
is van kleine of grote problemen. 
De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg 
meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder 
op repressie. 
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties 
moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. We benutten de eigen 
kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de 
terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is daarbij van groot belang en vraagt een 
duidelijke regie van de gemeente. 
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Dit betekent voor de periode 2014-2018: 
 

 De PvdA wil een positief jeugdbeleid, waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van 
ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige 
etikettering en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 
 

 Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de 
aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Van de deskundigheid die bij de provinciale Jeugdzorg aanwezig 
is, maken we, vooral in de startfase, gebruik om de kwaliteit te garanderen.  
 

 Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt. 
 

 Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en 
situaties. 
 

 We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten. 
 

 Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er goede 
opvangvoorzieningen beschikbaar. De deskundigheid van de Raad voor de Kinderbescherming speelt 
hierin een belangrijke rol. 
 

 Wij werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We bevorderen het 
naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. 
 

 Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren bij 
zaken die henzelf aangaan. De ambtelijke ondersteuning voor de jeugdraad in Ooststellingwerf wordt 
gecontinueerd. 
 

 Wij willen dat ook migrantenjongeren en hun gezinnen worden bereikt door de vrijwillige jeugdzorg. 
In een vroeg stadium signaleren van problemen, een gerichte ouderbenadering en specifieke 
preventieprogramma’s zijn nodig om oververtegenwoordiging van migrantenjongeren in de 
jeugdgevangenissen te voorkomen.  
 

 Wij maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen.  
 

 We accepteren wangedrag van jongeren en groepen jongeren niet. Hiervoor is een stevige aanpak 
nodig.  
 

 Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan repressie. 
 

 De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer gedecentraliseerd wordt. Wij zetten 
in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, ontschotting, betere 
samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders. 
 

 De PvdA wil een pilot Buurtzorg Jeugd om te voorkomen dat we gebonden zijn aan reguliere 
aanbieders.  
 

 De PvdA wil ook meer ´eigen kracht conferenties´, vanuit eigen kracht (met eigen familie, buren en 
betrokkenen) ervoor zorgen dat een gezin weer op de rails belandt. 
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VI. Wonen in de gemeente Ooststellingwerf 

De woningmarkt is veranderd. En de gevolgen voor de inwoners van Ooststellingwerf worden zichtbaar. De 

vraag naar huurwoningen is toegenomen, omdat, als gevolg van de financiële crisis, de stap naar een 

koopwoning voor veel mensen te onzeker was of zelfs onmogelijk als gevolg van de aangescherpte 

hypotheekvoorwaarden. Veel koopwoningen staan lange tijd te koop. Veel eigenaren van woningen die na 

2005 een woning hebben gekocht hebben de ervaring dat hun woning in waarde is gedaald.  

De verhuurdersheffing/huurdersbelasting heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties de huren van hun bezit 

aanzienlijk moesten verhogen. Het argument voor deze heffing was dat er een doorstroming op gang zou 

komen; de ´rijkere´ huurders zouden de stap naar een koopwoning kunnen maken. In de gemeente 

Ooststellingwerf hadden veel huurders, die een dergelijke financiële positie hadden, die overstap al gemaakt. 

De verhouding koop/huur is in 2013 60/40. De groep die nu nog de overstap zou moeten maken, kan dit niet 

door de aangescherpte hypotheekvoorwaarden of heeft een te hoge leeftijd. Daarnaast zien veel huurders van 

een verhuizing naar een andere huurwoning af, omdat ze dan worden geconfronteerd met een aanzienlijke 

stijging van de huur, extra versterkt door de hier genoemde verhuurdersheffing. 

Voor veel starters is het daarom moeilijk  passende woonruimte te vinden. 

De gemeente Ooststellingwerf moet de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in de 

woningmarkt zo goed mogelijk benutten door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties, 

zodat er voldoende betaalbare, goedkope woningen beschikbaar blijven voor de lagere inkomens. In nauw 

overleg met de huurdersorganisaties, maar ook met individuele huurders met doordachte ideeën, wil de PvdA 

het toekomstige beleid vorm geven. Naast de betaalbaarheid worden er ook afspraken gemaakt over de 

energiezuinigheid van de huurwoningen om de woonlasten ook in dit opzicht laag te kunnen houden.  

Daarnaast kan worden onderzocht of er in samenwerking met andere gemeenten of partijen mogelijkheden 

zijn om tegemoet te komen aan de vraag naar goedkope woningen los van de corporaties. 

Voor de nieuwe periode wil de PvdA: 

 Afspraken met woningcorporaties maken over het aantal goedkope en betaalbare woningen dat 

beschikbaar moet zijn voor de lagere inkomens. Als uitgangspunt kan daarvoor een woonquote 

(percentage van het inkomen dat besteed wordt aan huur) vastgesteld worden dat acceptabel geacht 

wordt. De gemeente moet optimaal gebruik maken van de grotere bevoegdheid die zij van het de 

rijksoverheid krijgt. 

 Bij het maken van de afspraken is het uitgangspunt ´de woonconsument´. De aanwezige 
huurders-/bewonerscommissies worden bij het opstellen van de wensen nauw betrokken. 

 

 De leefbaarheid in woonbuurten is heel erg belangrijk. De PvdA wil dat de gemeente in 
samenspraak met de bewoners in de buurten een goede leefbaarheidsvisie ontwikkelt. 

 
 De energiezuinigheid van de woningen kan een flinke besparing opleveren voor de bewoner. De PvdA 

wil hier veel aandacht aan besteden en samenwerkingsverbanden stimuleren, zodat elke inwoner 

tegen lage kosten deze voorzieningen aan kan brengen. 
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VII  Sport en cultuur 

1. Sport 

Sportverenigingen hebben een belangrijke, maatschappelijke functie in onze dorpen. Het is gezond aan sport te 

doen, sport draagt bij aan afname van overtollig gewicht en teamsport bevordert het gevoel van 

saamhorigheid en onderling respect. De PvdA vindt het van groot belang dat sport voor een ieder toegankelijk 

is. De inwoners van onze gemeente hebben recht op een duidelijk, gemeentelijk sportvoorzieningenbeleid.      

Bij een verdere afname van de leden van sportverenigingen is het van belang dat deze verenigingen gaan 

samenwerken met andere dorpen. Sportkantines dienen het beleid van niet-roken en geen overmatig 

alcoholgebruik effectief uit te dragen. Geweld en discriminerende opmerkingen, zowel binnen als buiten de 

lijnen, komen in deze gemeente gelukkig weinig voor en dat is een compliment waard aan de besturen.  

De visie van de huidige PvdA-fractie op de sportaccommodaties is de leidraad en is als bijlage bijgevoegd. 

Voor de nieuwe periode wil de PvdA: 

 Dat we blijven investeren in sportvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waar een stevig 

beleid wordt gevoerd als het gaat om discriminerende opmerkingen en geweld te voorkomen, naast 

een rookverbod en matiging van alcoholgebruik in de sportkantines. 

 

 Dat zwemlessen voor kinderen, naast zwemmen voor mensen met een reumatische aandoening,  

moeten blijven.  

 

 Dat sportlocaties van voldoende kwaliteit en veiligheid zijn en blijven.                                                                                                                                   

 

 Experimenten met onderhoudsarme sportvelden, zoals kunstgras, waarbij in de winterperiode langer 

kan worden doorgespeeld en het veld intensiever kan worden gebruikt, verdienen een kans, uiteraard 

steeds in overleg met de verenigingen. Daarbij moeten ook verenigingen die niet beschikken over 

kunstgras er in de winter gebruik van kunnen maken, om bijvoorbeeld te kunnen trainen.  

2. Cultuur  

Kunst en cultuur spelen een grote rol bij participatie en emancipatie van iedereen, dus ook van 

Ooststellingwervers. Het draagt sterk bij aan het historisch besef, het imago van de gemeente en de lokale 

identiteit. Voor toeristen die deze gemeente bezoeken moet er voldoende sprake zijn van kunst en cultuur en 

diversiteit hierin om aantrekkelijk te blijven. Het behoeft geen uitleg welk belang er gediend is met dit 

onderwerp voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf, de horeca en de toeristische centra en dus de 

werkgelegenheid. De PvdA heeft de afgelopen periode duidelijk gewaarschuwd voor de risico’s van vergaande 

bezuinigingen op dit terrein - en niet altijd onsuccesvol - om uitkleding te voorkomen. 

Voor de nieuwe periode wil de PvdA: 

 Dat samenwerking en overleg met de cultuur- en kunstinstellingen extra gestalte krijgt om belangrijke 

doelen als hier boven genoemd te bereiken, in het bijzonder de Stichting Kunstwerf en de Stichting 

Stellingwarver Schrieversronte. Sponsoring of subsidiëring van cultuurtoeristische activiteit, ook 

incidenteel, zal mogelijk moeten zijn, als de werkgelegenheidsfactor voldoende aantoonbaar is. 
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 Natuur- en landschapsorganisaties vormen belangrijke partners van de gemeente, om cultuur 

toeristische activiteiten te bevorderen. Expertise van hen is onmisbaar en zal veel meer benut moeten 

worden. 

 

 Cultuur verdient een hoger budget. 
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VIII. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Deze wet bestaat sinds 2007 en de gemeenten voert haar uit. De Wmo heeft als doel ingezetenen van de 

gemeente in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren, te wonen en mee te kunnen doen aan 

de maatschappij. De compensatieplicht van de gemeente is het hart van de wet. Een en ander houdt in dat er 

met de betrokkenen om tafel wordt gezeten om te bekijken wat aanvullend nodig is om beperkingen, die van 

invloed kunnen zijn om volwaardig mee te kunnen blijven doen aan de maatschappij, op te heffen. Op deze 

manier wordt er niet meer vanuit voorzieningen gedacht, maar vanuit de cliënt.  

Er zijn negen prestatievelden in de Wmo. Vooral ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking zullen de komende raadsperiode te maken krijgen met Wmo-voorzieningen. Veel taken 

vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden overgeheveld naar de voorziening Wmo. 

Omdat de gemeente dichter bij de mensen staat, kan ze beter bepalen welke zorg en begeleiding nodig zijn. 

Deze vorm van decentralisatie geeft de gemeente een relatieve vrijheid de wet uit te voeren. Zo komen 

ouderen en mensen met een lichamelijke beperking steeds minder in aanmerking voor een plek in een 

verzorgingshuis en voert de gemeente de regie voor een belangrijk deel van de zorg en begeleiding aan huis. 

Daarnaast wordt de dagbesteding overgeheveld naar de gemeente. Een en ander gaat overigens gepaard met 

bezuinigingen door het Rijk. Van het sociale netwerk (familie, buren, kennissen en vrijwilligers) van de 

betrokkene wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de begeleiding, ondersteuning en de zorg. 

De afgelopen vier jaar hebben we gezien dat Ooststellingwerf goed kon rondkomen van het Wmo-budget en 

dat de fractie van de PvdA (bij monde van Fimke Hylkema) heeft aangedrongen om vooral het vrijwilligerswerk 

en de mantelzorg meer te steunen in aanloop naar deze wetsverandering. Daarnaast heeft de fractie gehamerd 

op goede voorlichting en het betrekken van de inwoners van Ooststellingwerf bij deze grote veranderingen.  

Voor de nieuwe raadsperiode betekent dit:  

 dat de PvdA zich bewust is wat de grote veranderingen met zich meebrengen, vooral als het gaat om 

adequate voorlichting en inventarisatie van wat nodig is voor betrokkenen. Bovendien is 

samenwerking met de zorginstellingen van immense waarde, gezien de ervaring en kennis van de 

zorgverleners. In 2015 en 2016, zal de grootste ombuiging plaatsvinden van de AWBZ naar de 

gemeente. De PvdA wil dat vervoer, begeleiding, verzorging en dagbesteding bereikbaar blijven voor 

een zo groot mogelijke groep, zeker voor mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken en 

kwetsbare ouderen. Ze wil een helder en transparant beleid, dat er voor moet zorgen, dat WMO 

gelden ook daadwerkelijk aan WMO taken moeten worden besteed. 

 De PvdA wil dat de gemeente - of samenwerkende gemeenten - afspraken maken met zorgaanbieders 
in de regio die goed werkgeverschap praktiseren om te voorkomen dat zorgmedewerkers uitgebuit 
worden en het hen onmogelijk wordt gemaakt de noodzakelijke continuïteit te bieden. Onderzocht 
moet worden of zorgcoöperaties een kans kunnen krijgen. 

 

 De PvdA wil vooral dat de wijkverpleegkundige een belangrijke rol krijgt  bij de advisering en wat nodig 
is voor de cliënt; uiteraard samen met de huisarts. Zij vormen de spil in het geheel. De continuïteit en 
bereikbaarheid van de wijkverpleegkundig is belangrijk en moet gewaarborgd zijn, waarbij 
samenwerking met de  andere gemeenten noodzakelijk is. Voor deze wijkverpleegkundige, voor wie 
de PvdA zich landelijk hard heeft gemaakt, heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld en de PvdA zal 
in Ooststellingwerf toezien dat het ook wordt besteed aan deze belangrijke spil. Minder papier en 
meer contact met de cliënt en zijn of haar directe omgeving is het motto. Er zijn voldoende landelijke 
voorbeelden waarbij de regeldruk en overmaat aan registratie en het invullen van papieren is 
afgenomen. Daar moet lering uit worden getrokken.  

 Geen wonder dat de PvdA al vroeg heeft ingezien dat vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang 
zijn en meer steun verdienen dan voorheen van de gemeente. Ze wil daar extra financiële middelen 
voor inzetten. Ook de hbo-opgeleide wijkverpleegkundige - die gewend is zelfstandig en onafhankelijk 
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te werken – heeft niets aan extra management. Zij of hij heeft vooral baat bij facilitatie. Ook moet de 
wijkverpleegkundige in staat zijn bij meervoudige problematiek de inzet van de diverse hulpverleners 
en ondersteuners te bundelen, in het bijzonder als er ook nog eens sprake is van verpleging die door 
de Zorgverzekeringswet wordt gefinancierd.  
 

 De PvdA wil dat de welzijninstelling Scala, die grote en succesvolle ervaring heeft met het werven en 

steunen van vrijwilligers (voorheen via De Bijspringer) haar expertise en uitvoering herstart. De partij 

wil daarvoor financiële en personele middelen inzetten, zodat vrijwilligers en mantelzorgers zich 

maximaal gesteund weten in hun zorgtaken. Ook valt te denken aan mensen die werkloos of 

bijstandsgerechtigd zijn actief te zijn in projectvorm in dit verband. 

 

 De PvdA wil alternatieve vormen van vervoer als bel- en plusbus(over de gemeentegrenzen heen) 

meer kans geven.  

 

 Dat de wmo- en cliëntenraad, als adviserende organen van de gemeente, een belangrijke rol spelen, 

hoeft geen betoog. De status van deze adviesorganen zal worden aangescherpt. 

 

 Voet- en fietspaden en ook de wegen dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en 

geschikt –  dus veilig - te zijn voor bv scootmobiels en rolstoelen.   

 

 Veel woningen zullen aangepast moeten worden, zodat ze geschikt zijn voor zorgverlening. Hier ligt 

een taak voor woningbouwverenigingen, investeerders en gemeente.  

 Er moet voldoende controlerende capaciteit zijn om eventuele fraude bij indicatie en zorguitvoering 
tijdig te traceren en aan te pakken, om de solidariteitsgedachte te handhaven. 

  

 Ten slotte: de ´Zorgparagraaf verkiezingsprogramma´ van de PvdA Fryslân zal een leidraad zijn voor de 
PvdA in de gemeente Ooststellingwerf. 
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IX. Milieu, natuur en landschap 

We moeten beter met ons milieu omgaan. We gebruiken te veel fossiele energie en stoten veel te veel CO2 uit. 

We gooien ook te veel weg, in plaats van dat we ons afval hergebruiken. Als we zo doorgaan ziet het er voor 

onze kinderen en kleinkinderen niet goed uit.  

Steeds meer mensen beseffen dat er bewuster en zorgvuldiger moet worden omgegaan met ons milieu en dat 

je bij jezelf moet beginnen. We moeten de auto vaker laten staan en de fiets pakken, wat ook nog eens veel 

gezonder is voor ons lichaam. In en aan huis zijn veel verbeteringen mogelijk om de gas- en 

elektriciteitsrekening te verlagen.  

We moeten duurzaam worden en diervriendelijker en de PvdA stelt hierbij hoge ambities. Ze wil bereiken dat 

er in 2050 een volledig duurzame economie is. Regionaal en lokaal vraagt dit om inspanningen en iedereen 

moet meedoen. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en bedrijven en burgers stimuleren mee te 

doen, maar vooral initiatieven van burgers serieus nemen. Het Milieubeleidsplan spreekt de ambitie uit dat we 

in 2016 een reductie van CO2 uitstoot moeten hebben gehaald van 10 procent, maar voorlopig kan slechts 5 

procent worden gehaald. De PvdA heeft er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen 

de afgesproken resultaten  te halen.  

Ooststellingwerf is een gemeente met prachtige natuurgebieden en een geweldig landschap waar haar 

inwoners volop van kunnen genieten. Tevens zijn ze van enorme potentie voor het toerisme en dus de 

werkgelegenheid. Toerisme en natuur kunnen goed samengaan en in zekere zin elkaar versterken. Beleving van 

de natuur door volwassenen en kinderen kan het respect voor de natuur vergroten. 

Voor de periode 2014-2018 wil de PvdA: 

 De 10 procent CO2-reductie als een absolute inspanningsverplichting blijven hanteren om als 

gemeente geloofwaardig te blijven. 

 De samenwerking met natuur- en landschapsorganisaties, bedrijven en de agrariërs in onze gemeente 
versterken vanuit een partnerschapstatuut, waarbij de te behalen doelen elkaar versterken. 

 
 Dat gehandicapten en ouderenorganisaties veel meer betrokken moeten worden bij de inrichting en 

herinrichting van de gebieden, wegen en paden. Wildroosters bijvoorbeeld in het Fochtelooërveen 

mogen de toegankelijkheid niet uitsluiten. Dit past goed binnen een statuut als hierboven gemeld. 

Tevens moeten ze gemakkelijk kunnen parkeren.  

 

 Dat varkensflats en megastallen bij intensieve veehouderij bij ons niet welkom zijn en het aantal 

toegestane dieren niet mag worden overschreden en zo nodig gehandhaafd moet worden. De 

volksgezondheid mag geen risico lopen en dierenleed moet worden tegengegaan.  

 

 Dat biodiversiteit uitgangspunt is bij het beheer van gronden en bermen.  

 

 Dat er meer wordt samengewerkt met aangrenzende gemeenten wat milieu betreft.  

 

 Dat duurzaamheid meer moet zijn dan een principe. Zo zullen ideeën en initiatieven van de inwoners 

over energiezuinigheid serieus moeten worden genomen en zo nodig ondersteund. Bijzondere 

aandacht gaat uit naar coöperatieve vormen. 

 

 Dat schone energievormen in, bij, of op gemeenschapsgebouwen en dorpshuizen meer tot stand 

komen. Om energie te besparen en als voorbeeld voor anderen.  
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 Het milieubeleid verdient een eigen budget. 
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X.  Financiën  

De PvdA heeft altijd grote waarde gehecht aan een solide beheer van gemeenschapsgelden. De aanvallen van 

sommige politieke partijen op dit punt tijdens de afgelopen raadsperiode zijn historisch onjuist en meer 

ingegeven om eigen falen en fouten te vertroebelen. De coalitie was de afgelopen jaren zo geobsedeerd door 

bezuinigingen, dat ze de inkomsten even vergeten was.  

De PvdA wist gelukkig te elfder ure het tij nog te keren zodat alsnog een miljoenenkrediet van de rijks- en 

provinciale overheid  door de gemeente kon  worden binnengehaald. Het geld is bestemd voor de 

infrastructuur van Ooststellingwerf, vooral voor het Centrum van Oosterwolde en het verpauperde 

industrieterrein Venekoten-Noord. Uiteraard is hiermee ook de lokale werkgelegenheid gediend: en dan vooral 

de bouwsector en het middel- en kleinbedrijf. Uit recente cijfers kan worden geconcludeerd dat er voldoende 

structurele ruimte is voor de komende jaren en incidentele ruimte van minstens twee miljoen euro. Een 

gegeven dat investeren in de lokale economie en toerisme rechtvaardigt. 

 

Voor de nieuwe periode wil de PvdA Ooststellingwerf: 

 Een solide transparante meerjarenbegroting, gericht op evenwicht. Gemeentelijke lasten zullen niet 

verhoogd worden, anders dan met het inflatie gedeelte. 

  

 De PvdA wil de inwoners van onze gemeente sterker betrekken bij de begroting. Burgerparticipatie zal 

zich ook moeten uitstrekken tot de financiën van de gemeente. De PvdA daagt ook andere lokale 

politieke partijen uit met deze vernieuwing mee te gaan. 

 

 De Rekenkamer is een belangrijk sturingsinstrument voor de raadsleden en dient dan ook van hoge 

kwaliteit te zijn, zeker nu de gemeentelijke taken als WMO, jeugdzorg en participatie de komende 

periode zeer sterk zullen toenemen. Bezuinigingen op dit gebied moeten worden verworpen, wil de 

geloofwaardigheid van de bestuurlijke - en dus democratische kracht - van de gemeente overeind 

blijven. 

 

 Bij aanbestedingen zullen sociale en duurzaamheidaspecten, naast de gevolgen voor de lokale 

werkgelegenheid, de zogeheten kwaliteitsaspecten, meegewogen moeten worden.  
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Bijlage: van de fractie 

Sportaccommodaties 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het contract met Laco over de exploitatie van de 3 B’s 

verlengd tot 1 januari 2016. Rond die tijd loopt ook het contract af met F. van der Duim voor de sporthal in 

Appelscha en komt er een eind aan de erfpachtovereenkomst met de Stichting Bosbad. Het moment dus om 

vorm te gaan geven aan nieuw beleid voor de sportaccommodaties.  

Dit onderwerp is zo belangrijk dat de PvdA hecht aan een interactief proces. Het huidige college heeft beloofd 

daar een aanzet toe te geven, maar het zal toch vooral het nieuwe college zijn, dat aan dit proces vorm en 

inhoud moet geven. Een goed opgebouwde gedachtewisseling met het werkveld is de methode om draagvlak 

te creëren voor de uiteindelijke besluitvorming. De PvdA heeft als voornemen goed te luisteren en vervolgens 

tot weloverwogen besluiten te komen. Het lijkt ons niet zinvol om al op voorhand het interactieve proces te 

belasten met uitspraken over de richting die wij het meest wenselijk achten. Daar is het onderwerp te complex 

en te beladen voor. Wel constateren wij dat er bij de gemeente voor dit onderwerp voldoende geld is 

gereserveerd om tot een hopelijk breed gedragen oplossing te komen. Op 1 januari 2016 is de stand van de 

reserve onderhoud sportvoorzieningen bijna twee miljoen. Een mooie basis. 

 


