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Vooraankondiging: 

Maandag 2  juni 19.30 uur 

PvdA thema avond  

kleine scholen problematiek 
U ontvang nadere informatie. 

 

 
Verslag PvdA-fractie  
 
Start nieuwe raadsperiode 
19 maart toe en met 30 april 
 
De verkiezingsuitslag had grote gevolgen voor 

de samenstelling van het team dat de komen-

de jaren de kar gaat trekken. Tot raadslid wer-

den gekozen de oudgedienden Simon ter Hei-

de, Fimke Hijlkema en Jelke Nijboer, aange-

vuld met nieuwkomer Geeske Mulder. Wim 

Kunst en Herman Spoelstra, de nummers 5 en 

6 van de kandidatenlijst gaven al op de dag na 

de verkiezingen aan niet langer beschikbaar te 

zijn voor het commissiewerk. Voor dit besluit 

bestond alom begrip, maar het betekende 

wel, dat onze jonge talenten Albertine Vledder 

en Jorrit Knol voor de vraag kwamen te staan, 

of zij bereid waren hun plaatsen in te nemen. 

Gelukkig was dit het geval, waardoor er nu 

een mooie mix is ontstaan van jong en wat 

ouder en evenveel mannen als vrouwen met 

veel en helemaal geen ervaring. Zowaar een 

hele uitdaging.  

Vooraf waren wij er van uit gegaan, dat de 

oude coalitie bij een werkbare meerderheid 

van 12 zetels gewoon weer een nieuw college 

zou gaan vormen. Met 6 zetels voor Ooststel-

lingwerfs Belang, 4 voor het CDA en 2 voor de 

VVD was dit precies het geval. Niettemin kon-

digde lijsttrekker Sierd de Boer van OB een 

informatieronde aan onder leiding van Jan 

Hamstra uit Appelscha. De nieuwe fractie 

heeft veel tijd en energie gestoken in de voor-

bereiding van het gesprek met de informa-

teur. Er gloorde toch enige hoop, maar dat 

bleek alras een ijdele hoop te zijn. Alle drie 

coalitiepartijen gaven aan geen verandering te 

wensen, zodat het hele proces niet anders 

bleek te zijn dan een slecht geregisseerd to-

neelstuk. Op 22 april werd het nieuwe coa-

litieakkoord aan de pers gepresenteerd en ’s 

avonds werden dezelfde wethouders als de 

vorige periode met alleen steun van OB, het 

CDA en de VVD herkozen. 

 

Ongenoegen over collegevorming 
 

Op de betreffende raadsvergadering hebben 

wij ons ongenoegen over de gang van zaken 

rondom de collegevorming niet onder stoelen 

of banken gestoken en hebben wij ook aange-

geven weinig vertrouwen te hebben in een 

vruchtbare samenwerking met dit college. 

Ook voor het coalitieakkoord hadden wij wei-

nig goede woorden over. Omdat de angst voor 

financiële tegenvallers, volgens de PvdA vol-

komen ten onrechte, blijft reageren. Er wordt 

slechts mondjesmaat nieuw beleid uitgestip-

peld, terwijl de financiële positie van de ge-

meente, ook structureel bekeken, uitstekend 

is. 

 
 
Miljoen naar algemene reserve 
 

Op dezelfde avond werd ook de jaarrekening 

2013 behandeld. Van het structurele over-

schot van 2,5 miljoen werden eenmalige 

tegenvaller tot bijna 1,5 miljoen opgevangen, 

waarna er opnieuw ruim een miljoen kon 

worden overgeboekt naar de Algemene- en de 

WMO reserve. Onze pogingen om via amen-

dementen overgebleven bedragen op de pos-

ten minimabeleid en vrijwilligerswerk voor die 

belangrijke beleidsterreinen veilig te stellen 

leden schipbreuk in de vooraf te verwachten 

stemverhouding 12 tegen 9.  

Al met al was er sprake van een emotionele 

avond, waarop de bestaande tegenstellingen 



weer onverbloemd zichtbaar werden. Dit be-

looft dan ook weinig goeds. 

In de nieuwe periode wordt er papierloos 

vergaderd. Bij een voorlichtingsavond 

daarover was de voltallige fractie aanwezig. 

Heel gezellig was het etentje van de oude 

fractie. Van Herman Spoelstra, Wim Kunst, 

Lien Dankbaar en Jesper Christensen werd op 

een cabareteske manier afscheid genomen. 

Een waardige afsluiting van een mooie perio-

de. 

De fractieorganisatie is inmiddels op orde en 

de portefeuilles zijn in goede harmonie ver-

deeld. Ook de eerste contacten met het veld 

zijn alweer gelegd. De ledenvergaderingen van 

Plaatselijk Belang Appelscha Boven, Hauler-

wijk, Oldeberkoop, Ravenswoud, Haule en 

Fochteloo werden bezocht en vertegenwoor-

digers van het Sociaal Steunpunt Ooststelling-

werf brachten ons een bezoek om hun belan-

gen te bepleiten. Riek van der Vlugt, onze con-

tactpersoon vanuit de Provinciale Statenfrac-

tie, woonde een volledige fractievergadering 

bij en in onze eigen ledenvergadering legden 

wij rekening en verantwoording af. De sfeer is 

prima en we hebben er zin in. 


