
 

 
 

NIEUWSBRIEF 
PvdA OOSTSTELLINGWERF 

juli en augustus 2014 

 
 

 
Verslag PvdA-fractie  
 
Zoals altijd is er in deze periode weinig 

politieke actualiteit. Niettemin heeft de 

PvdA fractie midden in de zomer twee keer 

schriftelijke vragen gesteld aan het college.  

 

Meeste sancties voor 

bijstandsgerechtigden? 
In de Leeuwarder Courant verscheen een 

artikel over de kortingen die Friese 

gemeenten toepassen op uitkeringen indien 

de bijstandsgerechtigden zich niet aan de 

regels houden. Tot onze verbazing bleek 

uit deze publicatie dat het aantal 

maatregelen in Ooststellingwerf het hoogst 

was. Dat riep nogal wat vragen op. Zijn wij 

strenger, of is men hier stouter? Reden 

voldoende om aan de bel te trekken. Uit de 

inmiddels door ons ontvangen antwoorden 

blijkt één en ander genuanceerder te 

liggen. Verdere acties van onze kant 

worden dan ook niet overwogen. 

 

Voortgang Boerestreek 
Een ander onderwerp waar we zijn 

ingedoken is de voortgang van de 

ontwikkelingen aan de Boerestreek en 

Appelscha Hoog. Er bereikten ons weinig 

optimistische signalen vanuit de  

ondernemerswereld. De antwoorden die 

wij op de door ons gestelde vragen van het 

college hebben gekregen ademen een sfeer 

uit dat alles uiteindelijk wel goed komt. 

Wat dat betreft zitten het college en de 

PvdA niet op dezelfde golflengte. Wij 

vinden de basis waarop de 

planontwikkeling is gebaseerd, slechts één 

bedrijf als trekker, wel heel erg smal. Van 

verdere belangstelling van buiten is geen 

enkele sprake. 

 
 

Vlam in de pan 
In de raadsvergadering van 26 augustus 

sloeg de vlam in de pan over de 

medewerkers van Caparis met een contract 

voor onbepaalde tijd. Het Algemene 

Bestuur van de Gemeenschappelijke 

regeling besloot op 25 augustus om die 

tijdelijke contracten tot 1 juli 2015 te 

verlengen. Tot een week voor de 

besluitvorming was de raad niet op de 

hoogte van dit voorgenomen besluit. Een 

tijdige  memo van het college hierover had 

niet misstaan. De raad kwam er nu op het 

laatste moment achter door brieven van de 

Ondernemingsraad van Caparis. Het was 

dan ook niet mogelijk nog een zienswijze 

in te dienen ten behoeve van de 

besluitvorming in het Algemeen Bestuur. 

Er restte ons dan ook niet anders dan een 

motie vreemd aan de orde van de dag in te 

dienen met daarin opgenomen het verzoek 

aan het college om er alles aan te doen om 

op 1 juli 2015 de dan nog bestaande 

tijdelijke contracten om te zetten naar een 

vast dienstverband om ervoor te zorgen dat 

deze kwetsbare mensen niet in de bijstand 

terechtkomen.  

 
Deze motie leverde felle reacties op van de 

coalitiepartijen. Aan het eind van de 



discussie werden de verwijten overigens 

weer ingetrokken, maar de motie werd wel 

verworpen met 11 tegen 8 stemmen (de 

coalitiepartijen stemden tegen). 

 

Energielasten dorpshuizen hoog 
De dorpshuizen in onze gemeente hebben 

het moeilijk met de exploitatie. Dit komt 

met name door de hoge energielasten. Daar 

wordt nu gelukkig iets aan gedaan. De 

vereiste maatregelen worden betaald door 

de gemeente, de provincie en de 

dorpshuizen zelf, met dank aan Dorpswurk 

die hierin een bemiddelende rol heeft 

gespeeld. Het betreffende raadsvoorstel 

werd unaniem aangenomen.  

Escalatie omtrent openbaarheid 
vergaderingen 
Het VVD voorstel voor een derde 

raadsopvolger is (voorlopig) van de baan. 

Wel escaleert het verschil van inzicht over 

de openbaarheid van vergaderingen. Eind 

augustus zijn er bijpraat- en 

klankbordcessies gestart over de 

overheveling van diverse taken van het 

Rijk naar de gemeenten. Vier van de acht 

partijen, waaronder de PvdA, hebben 

besloten hier niet heen te gaan omdat de 

bijeenkomsten niet openbaar zijn. Deze 

situatie is uiteraard niet in het belang van 

de gemeente en schreeuwt om een 

oplossing. 

 

Ineens heel druk 
Na het reces is het ineens razend druk, met 

als gevolg twee commissieavonden in 

september en waarschijnlijk ook twee 

raadsvergaderingen. Het is voor de meeste 

raadsleden onmogelijk om alle 

achterliggende stukken tot zich te nemen. 

Met het oog op deze situatie hebben wij 

onze eerste fractievergadering na het reces 

met twee weken vervroegd. De 

volksvertegenwoordigende taak komt op 

deze manier in het gedrang.  

 

En verder nog 
Aan het werkplan voor de nieuwe fractie 

wordt deze maand de laatste hand gelegd.  

De fractie was aanwezig bij de opening 

van de vakantie spelweken en bij een 

bijeenkomst over de mogelijkheden om de 

Korhoen weer te introduceren in het 

Fochteloërveen. 

 


