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Verslag PvdA-fractie  
 
Dovemansoren 
Een erg drukke maand. Dubbele 

commissievergaderingen en als gevolg 

daarvan ook twee raadsvergaderingen in 

één week. Politiek gesproken sloeg de 

vlam in de pan bij de behandeling van de 

contourennota. Centraal daarbij stonden de 

gebiedsteams, het in deze maand als proef 

opgestarte systeem, dat na 1 januari 

aanstaande over de hele gemeente zal 

worden uitgerold. Een team van 

verschillende soorten deskundigen, dicht 

bij de mensen, die invulling moeten gaan 

geven aan de extra taken die vanaf 

1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid 

van de gemeente vallen. Deze aanpak 

wordt door de gehele raad ondersteund, 

maar de discussie ging over het al of niet 

op afstand zetten van de gebiedsteams. 

Worden de leden van de gebiedsteams 

ambtenaar, zoals in Weststellingwerf, of 

werknemer van een zelfstandige 

rechtspersoon, zoals het college in 

Ooststellingwerf de raad voorstelde?  

 
De PvdA vond het veel te vroeg om hier nu 

al een besluit over te nemen. Kaders stellen 

kan alleen indien de voor- en nadelen van 

een systeem in kaart zijn gebracht. Hiervan 

was totaal geen sprake. Vandaar dat wij 

voor uitstel van de besluitvorming pleitten. 

Toen ons betoog zoals altijd tegen 

dovemansoren bleek te zijn gericht, 

besloten wij de buitenwacht te 

confronteren met de moeilijke 

bestuurscultuur in onze gemeente. Het 

volledige gebrek aan dualisme bij de 

coalitie, het niet willen ingaan op veelal 

goed onderbouwde voorstellen van de 

oppositie, het kaderstellen zonder dat er 

gegevens voor handen zijn leidt tot een 

sfeer van ongenoegen en frustratie. Deze 

ontboezeming leverde de PvdA veel 

publiciteit en overwegend positieve 

reacties op.  

 

Prikkedam 
Onverwacht stond het motorcross circuit 

Prikkedam weer op de agenda. Het eerder 

door de raad vastgestelde bestemmingsplan 

is door de Raad nietig verklaard op grond 

van door omwonenden ingediende 

bezwaarschriften. Teneinde dit probleem 

snel op te lossen stelde het college voor om 

één en ander te regelen via een 

beheersverordening, een nieuw instrument 

waartegen geen bewaar en beroep mogelijk 

is.  

 

 
 

Dit kan alleen indien de bestaande situatie 

wordt bestendigd en er geen nieuwe 

ontwikkelingen worden opgenomen. De 

vraag is dan, wat zijn nieuwe 

ontwikkelingen? Vallen daar ook tijden 

voor trainingen en wedstrijden en 

parkeerfaciliteiten onder? Volgens het 

college wel, volgens door ons ingewonnen 

juridisch advies niet. De coalitiepartijen 

durfden het niet aan om de motorclub ter 

wille te zijn en alle ingediende 



amendementen werden dan ook naar de 

prullenmand verwezen. Dit tot grote 

teleurstelling van de in grote getale 

opgekomen leden van de motorclub. Hun 

gerechtvaardigde wensen moeten nu 

worden gerealiseerd op een manier die veel 

geld kost. Onbevredigend allemaal.   

 

Bestemmingsplan buitengebied 
De nota van uitgangspunten voor het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied 

leverde een weinig gedenkwaardig 

schouwspel op. Wethouder de Boer stelde 

zich eerst op het standpunt dat de grote 

hoeveelheid amendementen pas aan de 

orde zouden moeten komen bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan zelf. 

Een volkomen onlogische en onhoudbare 

redenering. Er moesten nu immers kaders 

door de raad worden gesteld. Na drie 

kwartier tegensputteren ging de wethouder 

eindelijk overstag en werd er uiteindelijk 

toch begonnen aan de discussie over de 

inbreng, vrijwel volledig afkomstig van 

ons en de andere oppositiepartijen. De 

meeste amendementen kwamen voort uit 

de keuze van het college om de landbouw 

centraal te stellen, terwijl men voor de 

natuur niet verder kwam dan inzetten op 

behoud. 

  

 
 

De oppositie probeerde met man en macht 

meer evenwicht tussen landbouw en natuur 

te bewerkstelligen, maar u raadt het al 

zonder resultaat. Wel kregen we het voor 

elkaar om meer mogelijkheden te scheppen 

voor het realiseren van trekkershutten via 

een door de PvdA ingediend amendement. 

De meerderheid koos er ook voor om het 

aantal standplaatsen op een minicamping te 

verhogen van 15 tot 25. Iets waar wij altijd 

tegen zijn geweest.  

 

Armoedebeleid 
De extra door het Rijk uitgetrokken gelden 

voor het armoedebeleid worden 

aangewend om ervoor te zorgen dat 

kinderen uit arme gezinnen volwaardig aan 

de activiteiten in de maatschappij mee 

kunnen doen. Het college stelde voor om 

de praktische uitvoering hiervan neer te 

leggen bij de Stichting Leergeld. Hoewel 

wij gevoelsmatig liever hadden gehad dat 

de regie meer bij de gemeente zou blijven, 

zijn wij uiteindelijk in het belang van de 

zaak toch akkoord gegaan. De Stichting 

Leergeld is immers een goed bekend 

staande instelling. 

 

En verder nog 
Waar hebben wij verder deze maand nog 

aandacht aan besteed? Het rondleiden van 

een delegatie uit het Letse Ergli, mede ter 

voorbereiding op uitwisselingen van de 

jeugd uit de beide landen vanaf 2016. De 

opening van het Taalhuis in het kader van 

de week voor de laaggeletterden. Een 

gesprek met de nieuwe accountant. Het 

bijwonen van een bijeenkomst voor nieuwe 

inwoners van de gemeente. Overleg 

gevoerd over de wijze van vergaderen en 

samen met andere fracties een werkbezoek 

gebracht aan een afvaardiging van de 

Cliëntenraad en de WMO raad. Een 

bijeenkomst over het jonge kind en PvdA 

bijeenkomsten over diverse onderwerpen 

bezocht. Op de laatste dag van de maand 

was er nog een openbare thema 

bijeenkomst over de voortgang van de 

overdracht van taken van het Rijk naar de 

gemeenten. Daar was onze volledige 

fractie aanwezig. Besloten tweewekelijkse 

bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp 

boycotten wij conform ons 

verkiezingsprogramma. 

Het is erg druk. Te druk in onze ogen. 

Voor een normaal raadslid is het 

onmogelijk om van alle ter zake doende 

stukken kennis te nemen. 


