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Lokaal jeugdbeleid 2014 - 2017 
De politieke agenda van de maand mei was 

nogal mager. Het belangrijkste onderwerp 

was de vaststelling van het lokaal 

jeugdbeleid voor de periode 2014-2017. 

De PvdA was aangenaam verrast over de 

inhoud van het stuk. Bij de startnotitie over 

dit onderwerp in 2013 dienden wij een 

amendement in met daarin opgenomen 

diverse verbeterpunten. Dit amendement 

werd toen verworpen, maar onze 

voorstellen waren nu wel terug te vinden in 

het raadsbreed aangenomen beleidsstuk. 

We hebben nog wel aandacht gevraagd 

voor continuering van de subsidie voor de 

coördinator van de brede scholen in 

Haulerwijk en Oosterwolde Zuid. 

 

Breedband internet 
Het lijkt allemaal goed te komen met het 

breedband internet in Langedijke. De 

provincie subsidieert de helft van de kosten 

en de gemeente staat garant voor een 

lening bij de Rabobank die door de 

aangeslotenen zal worden aangegaan. De 

PvdA heeft aan de wieg gestaan van deze 

ontwikkeling, met nu een resultaat om trots 

op te zijn. 

 

Steunpunt uitkeringsgerechtigden 
De FSU is een door de provincie 

gesubsidieerde instantie die onder meer de 

sociale steunpunten in de gemeenten 

begeleidt en van de benodigde kennis 

voorziet. De provincie zet de subsidie voor 

deze organisatie per 1 januari 2016 stop. 

Dit in verband met de overheveling van 

taken naar de gemeenten. Wij hebben het 

college verzocht hier vroegtijdig overleg 

over te gaan plegen met de provincie en 

alle Friese gemeenten. Dit werd toegezegd. 

Dit verzoek wordt ondersteund door zowel 

de Cliëntenraad Ooststellingwerf, als het 

Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf.  

 

Leegstand winkelcentrum 

Appelscha 
In Appelscha is er sprake van structurele 

leegstand in het nieuwe winkelcentrum. 

Een stichting in oprichting deed een 

aanvraag tot het verstrekken van een 

subsidie van 7.500 euro. De stichting wil 

de winkelruimtes een half jaar gratis ter 

beschikking stellen met daarna nog een 

verplichte huur van 1,5 jaar. Deze 

aanvraag maakte de tongen los. De vraag 

waar het om draaide was of hier geen 

sprake was van staatssteun aan 

ondernemers en of er geen 

precedentwerking van uit zou gaan. Met 

aan de andere kant van de weegschaal de 

sympathie voor het initiatief. Als gevolg 

van de discussie werd het raadsvoorstel 

door het college aangepast. De subsidie 

werd verstrekt aan een stichting (dus niet 

aan een ondernemer) in het kader van 

bevordering van de leefbaarheid, zowel 

economisch als maatschappelijk. 

Uiteindelijk werd het voorstel in de raad 

aangenomen, ook met onze steun. 

 

Bouwleges te duur? 

Een ander onderwerp was het door de 

Rekenkamer uitgebrachte rapport 

‘Verbouwen is al duur genoeg’. In onze 

gemeente geldt de regel, dat de leges 

kostendekkend moeten zijn. De 

Rekenkamer constateerde dat er geen 

eenduidige berekening aan die 

kostendekkendheid ten grondslag ligt. 

Opvallend was verder dat Ooststellingwerf 

wat de leges betreft één van de duurste 

gemeenten van Nederland is. Voor de raad 

voldoende reden om het college op te 

dragen met voortvarendheid bezig te gaan 

met de aanbevelingen van de Rekenkamer. 

 



Commotie 
Terwijl de actuele politieke agenda geen 

enkele reden tot commotie gaf, was dit 

achter de schermen wel het geval. De 

andere oppositiepartijen vonden dat zij in 

de raadsvergadering van april niet 

voorbereid waren op de discussie over het 

coalitieakkoord, met als gevolg dat zij dit 

stuk opnieuw wilden bespreken in de raad 

van mei. Dit stuitte oorspronkelijk op 

verzet van de coalitiepartijen. De 

gemoederen hierover liepen hoog op. 

Uiteindelijk werd het toch als ingekomen 

stuk op de agenda geplaatst.  

 

Openbaar bestuur openbaar! 
In ons verkiezingsprogramma staat dat de 

PvdA niet langer zal meedoen aan 

bijpraatcessies in beslotenheid indien een 

wettelijke grondslag ontbreekt. Dit hebben 

wij direct gemeld toen bleek dat er weer 

zo’n avond over de sportaccommodaties 

zou worden gehouden. Inmiddels hebben 

wij onze opvatting hierover ook in de 

publiciteit gebracht. Onze opstelling leidde 

tot consternatie, die tot op de dag van 

vandaag nog niet is opgelost. 

 

Subsidie’s eindelijk geïndexeerd 
Nadat jarenlang de nullijn is gehanteerd 

worden de subsidies die worden uitgekeerd 

aan diverse instellingen in Ooststellingwerf 

in 2015 eindelijk weer verhoogd met een 

inflatiecorrectie van 1,25 %. De PvdA 

heeft bij de behandeling van de 

begrotingen van de afgelopen drie jaar 

consequent via een amendement 

geprobeerd om de nullijn van tafel te 

krijgen. Dit met als argument dat deze 

extra structureel werkende korting gezien 

de goede financiële situatie van de 

gemeente niet noodzakelijk was en 

daarmee in strijd met de regels van 

redelijkheid en billijkheid. In de door het 

college gepresenteerde kaderbrief waarin 

de plannen voor 2015 worden verwoord, 

staat vermeld dat men voornemens is aan 

de wens van de PvdA tegemoet te komen. 

Fractievoorzitter Simon ter Heide 

daarover: “De instellingen zijn de 

afgelopen jaren met soms grote bedragen 

aan bezuinigingen geconfronteerd. De 

daarboven op komende gevolgen van de 

gehanteerde nullijn werkte als een 

sluipmoordenaar. Goed dat hier eindelijk 

een einde aan komt”. 

 

Akte de préséance  
De nevenactiviteiten waren fors, te 

beginnen met de 1 mei viering in Nijbeets. 

De voltallige fractie en de beide 

commissieleden waren present. De 

fractievoorzitter had extra werk met de 

ontwikkelingen rondom Ergli en de 

invulling van de vacatures op de griffie die 

binnenkort ontstaan door het vertrek van 

Janny Jonkers en Joke Meijer. Op zaterdag 

10 mei hebben we in Allardsoog onder 

leiding van Marian Jager met de 

campagnecommissie de 

gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd en 

hebben we als fractie de aanzet gegeven 

om te komen tot een werkplan voor de 

komende periode. We hopen die procedure 

nog voor de vakanties af te ronden. Op 12 

mei was er in het kader van de opleiding 

van nieuwe raadsleden een avond over 

integriteit en op 27 met zijn we bezig 

geweest met discussietechnieken. Er komt 

ook steeds meer voorlichting over de 

overheveling van taken naar de gemeenten 

per 1 januari 2015. Op 14 mei werden we 

hier volop over bijgepraat. De 

fractievoorzitter was aanwezig op de 

jaarlijkse overlegavond met de besturen 

van alle plaatselijke belangen. Het college 

gebruikte die avond tot onze verbazing ook 

om hun coalitieprogramma te presenteren. 

Inmiddels heeft de PvdA hier protest tegen 

aangetekend. We lieten ons gezicht zien bij 

een officiële plechtigheid bij de plaatsing 

van een museum erkenningsschild voor 

Oold Ark in Makkinga, de uitreiking van 

de vrijwilligersprijzen, bij de opening van 

de Boerestreek en het symposium 

georganiseerd ter ere van het opstarten van 

Ecomunity. Tot slot bezochten we de 

presentatie van de plannen voor de bouw 

van een Kindcentrum door Onder de 

Singels en de Oostenburgschool.  


