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Ledenvergadering  
 

Op 14 april 2014 is er om 19.30 uur een 

PvdA ledenvergadering in De Miente te 

Oosterwolde.  
 
 

Verslag PvdA fractie  
 

 
Integraal Kind Centrum 

Politiek gezien was er sprake van een heel 

rustige maand. Geen commissies Welzijn 

en Ruimte, alleen Planning en Control. Het 

enige belangrijke agendapunt in deze 

vergadering en de raad twee weken later 

was de beschikbaarstelling van gelden voor 

de ver- en nieuwbouw van de 

Oostenburgschool in verband met de  

realisatie van een Integraal Kind Centrum 

als gevolg van een fusie met de basisschool 

Tussen de Singels.  

 

   
 

Deze ontwikkeling is conform ons 

verkiezingsprogram. De PvdA heeft dan 

ook enthousiast gereageerd. Wel hebben 

wij vraagtekens gezet bij de wijze waarop 

de financiering vorm werd gegeven en met 

succes. Na een discussie hierover is het 

voorstel aangepast. In de raadsvergadering 

stemde alleen de CU tegen.  

 
Portret staatshoofd 
Er hangt een nieuw portret van ons 

staatshoofd in de raadszaal. De daartoe 

uitgeschreven portretwedstrijd werd 

gewonnen door Anne de Jong. Zij heeft het 

kunstwerk zelf opgehangen tijdens de 

raadsvergadering. 

 
 
Zakjes voor hondenpoep 
Samen met D 66 hebben we nog een motie 

ingediend vreemd aan de orde van de dag. 

In Oosterwolde Zuid krijgt men de plastic 

zakjes voor hondenpoep gratis en in 

Oosterwolde Noord moet het 

bewonerscomité de kosten zelf ophoesten 

vanuit hun dorpsbudget. Wij vinden dat 

hier sprake is van ongelijke behandeling en 

stelden dan ook voor om de regelingen 

gelijk te trekken. De motie werd 

verworpen met 12 tegen 7 stemmen. De 

reden: in Zuid is er sprake geweest van een 

proef met de afspraak dat de gemeente 

tijdens die periode bepaalde kosten voor 

zijn rekening zou nemen. Dat gaat niet op 

voor Noord. 

 
Jongeren uitwisseling Ergli 
Onze fractievoorzitter heeft deze maand 

vier gesprekken gevoerd met de 

directeuren van Scala. Kunstwerf, het 

Stellingwerf college en Liudger om te 

polsen of er voldoende draagvlak bestaat 

voor het opzetten van een 

uitwisselingsprogramma voor jongeren met 

onze voormalige zustergemeente Ergli uit 

Estland. De reacties waren enthousiast, 

zodat we dit na de verkiezingen verder 

kunnen gaan uitwerken.  
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Campagne gemeenteraadsverkiezingen 
Dat de actuele politiek wat minder 

aandacht vroeg, kwam eigenlijk wel goed 

uit. Zo was er meer tijd voor het 

voorbereiden van de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 

2014. De campagnecommissie is een 

mengelmoes van zittende raadsleden en 

nieuwe kandidaat raadsleden. Heel 

inspirerend. Wat een organisatie: flyers, 

folders, teksten, foto’s, mobiliseren 

vrijwilligers, promotiefilmpjes maken, 

persberichten schrijven, advertenties 

maken, facebook, actiedagen inplannen, 

schema’s maken, kleurplaten, te veel om 

op te noemen. Op Valentijnsdag deelden 

we rozen uit in onze zorgcentra en op 

22 februari waren we samen met 

Lutz Jacobi de hele dag op 

verkiezingstournee in Appelscha.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Tussendoor hebben we ook nog drie 

informatiedagen voor onze kandidaat 

raadsleden georganiseerd. En nu maar 

hopen dat alle inspanningen een goed 

resultaat zullen opleveren. 

 
 
En verder nog 
De fractie was verder aanwezig bij de 

openingshandeling van het woonplan in 

Langedijke, bij de feestelijkheden rondom 

de toekenning van de status Fair Trade 

gemeente, bij een bijeenkomst van de 

PvdA in Joure over de overgang van de 

jeugd- en ouderenzorg naar de gemeente 

en bij de debatavond van de CCO in de 

Zon, waar de fractievoorzitters voor het 

eerst de degens kruisten. 

 


