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We werken volop aan de samenwerking met de 

PvdA afdelingen van Opsterland en Weststelling-

werf. Er zijn afspraken gemaakt om overleg te 

plegen indien onderwerpen op de politieke agenda 

staan die alle drie gemeenten raken. Dit is natuurlijk 

het geval bij de OWO samenwerking, maar ook bij 

diverse gemeenschappelijke regelingen. Ook is 

uitwisseling van ervaringen bij de overdracht van 

taken naar de gemeenten van groot belang. 

 

De vaststelling van het werkplan voor de fractie 

heeft enige vertraging opgelopen. Er ligt nu een 

concept, waarover direct na de vakanties verder 

wordt gesproken.  

De PvdA vervult een voortrekkersrol bij het aanha-

len van de banden met Ergli uit Letland. Er is een 

werkgroep ingesteld die de mogelijkheden gaat 

onderzoeken om te komen tot een uitwisselings-

programma met jongeren. Hier zijn de middelbare 

scholen bij betrokken, maar ook de welzijnsorgani-

satie Scala en de cultuurstichting Kunstwerf. 

 

Inmiddels is er duidelijkheid ontstaan over de pro-

blemen rond de afbouw van de subsidie aan de FSU 

door de provincie (zie maandverslag mei). De sub-

sidie blijft nog overeind tot 2018 en over de periode 

daarna gaat de provincie overleggen met de betrok-

ken gemeenten. Een geruststelling voor het Sociaal 

Steunpunt Ooststellingwerf. Wij hebben dit punt 

een paar maanden geleden aangekaart bij onze Pro-

vinciale staten fractie. Zij hebben ons netjes van de 

politieke ontwikkelingen op de hoogte gehouden.  

 

Op 2 juni heeft het bestuur een avond georganiseerd 

over de kleine scholen problematiek. Een geslaagde 

avond, waar zowel het onderwijsveld, ouders, plaat-

selijke belangen, de politiek en andere belangstel-

lenden aanwezig waren. Ook onze fractie was er 

uiteraard. Dat waren wij ook bij de drie interactieve 

avonden over de sportaccommodaties, inloopavon-

den over het Centrumplan en de gebiedsinrichting 

rond de aanleg van de N381,  een avond over bio-

diversiteit in de openbare ruimte en het overleg met 

de plaatselijke belangen over de verdere uitwerking 

van de gebiedsagenda’s. De uitreiking van de diplo-

ma’s aan de kleine kinderen van het piramide pro-

ject is ook altijd weer een feest om mee te maken. 

 

Woordje fusie geen taboe meer 
 

Op 11 juni was er een bijeenkomst van de gezamen-

lijke raden van de OWO gemeenten. In het voorjaar 

van 2015 komt er een beslismoment. Dan zal door 

de drie gemeenteraden worden bepaald of een ver-

dere samenwerking wenselijk is en hoe die er dan 

uit moet zien. Opvallend was dat het woord fusie in 

deze bijeenkomst niet langer werd vermeden.  

 

Op dezelfde avond was de fractie ook paraat bij een 

door het Sociaal Steunpunt georganiseerde voor-

lichtingsavond rond het sociale domein. Een zeer 

geslaagde bijeenkomst waarbij betrokkenen op een 

eenvoudige manier werd uitgelegd wat voor hen de 

te verwachten gevolgen van de nieuwe regels zijn. 

 

De discussie over de openbaarheid van vergaderen 

woedt nog volop. Inmiddels is duidelijk geworden, 

dat alle oppositiepartijen niet meer aanwezig zullen 

zijn bij besloten bijpraatcessies indien daar geen 

wettelijke grondslag voor is.  

 

 
 
Financiën rooskleurig  
 

Uit de cijfers over de eerste vier maanden van 2014 

blijkt dat ook in deze periode geld is overgebleven. 

Er is zelfs ruimte om 3000.000 euro extra af te los-

sen van uitstaande leningen. Wij hebben er voor ge-

pleit om de financiële gegevens overzichtelijker aan 

te leveren. Het college heeft dit inmiddels toege-

zegd. De verwachting is, dat over geheel 2014 het 

beeld rooskleurig zal zijn. Dit komt met name door 

de lage rentestand. Herfinanciering van leningen 

leidt daardoor tot grote structurele voordelen. 

Tegenvallers bij de decentralisaties kunnen hierdoor 

worden opgevangen. 

 

Het politieke agendapunt van deze maand was de 

behandeling van de kaderbrief. In dit stuk presen-

teert het college zijn plannen voor 2015 en voor 

zover bekend de jaren daarna. De PvdA heeft ge-
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probeerd een structurele bijdrage aan de discussie te 

leveren. We hebben aangegeven waar we tevreden 

over waren, waar bijstelling in onze ogen nood-

zakelijk is en waar wij een totaal andere kijk op de 

zaak hebben. 

Een motie over Biobase werd enthousiast onthaald, 

ook door het college. De provinciale subsidie voor 

dit project stagneert, ondanks eerder gedane toezeg-

gingen. Via de unaniem aangenomen motie geeft de 

raad aan volledig achter het college te staan. De be-

doeling is, dat het college met deze uitspraak zijn 

voordeel kan doen bij de verdere onderhandelingen. 

Wij hebben de motie inmiddels ook al naar de 

Provinciale Statenfractie van de PvdA gezonden. 

 

Eerst plannen dan geld 
 

Het coalitieakkoord kent zeker ook goede voor-

nemens, zoals bijvoorbeeld de komende drie jaar 

10.000 euro extra voor cultuur. Te weinig, maar het 

is een aanzet. De PvdA heeft voorgesteld dit geld te 

gunnen aan de Stichting Kunstwerf en/of de Schrie-

versronte. De wethouder heeft ons toegezegd in de 

geest van deze motie te zullen handelen. Een amen-

dement om van duurzaamheid een zelfstandig pro-

gramma in de begroting te maken haalde het helaas 

niet. Dat gold ook voor onze poging om alvast gel-

den vrij te maken voor de MFA Donkerbroek. De 

meerderheid wil eerst plannen en dan pas geld. 

 

Een belangrijk onderdeel van de Algemene Be-

schouwingen van de PvdA ging over de kader-

stelling door de raad, of beter gezegd over het 

gebrek daaraan. Wij vinden dat de raad bij be-

langrijke dossiers op cruciale momenten wordt 

overgeslagen. Wij hebben gevraagd om een 

principiële discussie over dit onderwerp. Er is 

gerede hoop dat dit gaat lukken 

 

De VVD heeft aangekondigd na de vakanties te 

komen met een initiatiefvoorstel om een derde 

opvolger voor de diverse raadsfracties mogelijk te 

maken. Raadsopvolgers mogen zitting nemen in de 

diverse commissies. De PvdA is hier fel tegen, 

evenals het CDA en GL. Achter de schermen is 

hierover al heftig gediscussieerd. Wij hebben de 

VVD met klem gevraagd er niet aan te beginnen. 

De raad keurde de jaarcijfers 2013 goed van het 

Recreatieschap Drenthe, Service Bureau De Friese 

Wouden, de Veiligheidsregio Fryslân en de Sociale 

Werkvoorziening. 

Tot slot nog even de slechte onderlinge verhou-

dingen de afgelopen maanden. In de raadsvergade-

ring van 24 juni heeft de PvdA het college en alle 

politieke partijen opgeroepen hier in het belang van 

de gemeente op korte termijn wat aan te doen. Of 

dit effect heeft, zal na de vakanties moeten blijken. 


