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Wethouder Sierd de Boer (links) luistert naar het betoog van Simon ter Heide, fractievoorzitter van de PvdA. - 

Foto: Boom regionale uitgevers/ Jasper ’t Hooft 

Oosterwolde - Onvoldoende regie voeren, geen politieke antenne, zich verschuilen achter ambtenaren en het te 

kijk zetten van andere mensen. Wethouder Sierd de Boer kreeg gisteravond de volle laag. 

Vier oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks, D66 en StellingwerfPlus) dienden een motie van wantrouwen tegen 

De Boer in. De motie werd niet gesteund door de ChristenUnie en de coalitiegenoten Ooststellingwerfs Belang, 

CDA en VVD, waardoor De Boer (OB) de motie overleefde. 

Onvoldoende regie 

De indieners van de motie laken de handelswijze van De Boer in de aanpak van het Centrumplan Oosterwolde. 

De wethouder zou volgens de vier fracties onvoldoende regie voeren op het zeer belangrijke dossier. Simon ter 

Heide (PvdA) trad op als spreekbuis van de vier partijen .’Een wethouder hoort er bij dit soort belangrijke 

kwesties bovenop te zitten. Hij moet ervoor zorgen dat er direct door de projectleider aan hem wordt 

gerapporteerd indien wezenlijke pijlers onder het project ter discussie komen te staan om te voorkomen dat, 

zoals nu, bepaalde belangrijke zaken via een omweg bij de raad terecht komen, met alle politieke gevolgen van 

dien.’ 

http://www.nieuweooststellingwerver.nl/nieuws/oosterwolde/353152/oppositie-haalt-wethouder-sierd-de-boer-door-de-mangel.html


'Luchtballonnetjes en geruchten' 

Verder zou De Boer slecht hebben gereageerd op de inbreng vorige week van Jan Witpeerd, voorzitter van 

Oosterwolde Promotion. Die sprak over een overleg tussen ondernemers en de gemeente op 8 oktober, waarin 

onder meer werd gesproken over de verplaatsing van supermarkt Lidl naar ‘t Oost. De Boer deed dit vorige week 

af als ‘luchtballonnetjes en geruchten’. 

Met die bewoordingen zou hij volgens de vier oppositiepartijen Witpeerd te kijk hebben gezet en aantonen niet 

voldoende op de hoogte te zijn van het gesprek tussen gemeente en ondernemers. Ter Heide: ‘De handelswijze 

van de wethouder heeft gezorgd voor een verstoring van de juist zo belangrijke relatie met de lokale 

ondernemers. Het onderlinge vertrouwen en het onderlinge respect heeft een stevige deuk opgelopen. Dit is 

schadelijk voor de voortgang van het project.’ De misverstanden tussen ondernemers en de gemeente zijn 

inmiddels uit de weg geruimd. 

Politieke antenne 

De PvdA heeft vorige week gevraagd naar de verslaggeving van het bewuste gesprek van 8 oktober. Dit had 

volgens Ter Heide een belletje moeten doen rinkelen bij de wethouder. ‘Het was overduidelijk dat dit verslag een 

belangrijke rol zou gaan spelen in het debat in de raad. Het bewijs, dat er bij de wethouder onvoldoende sprake is 

van een politieke antenne. Het niet doorlezen van het verslag is mede de oorzaak van de totaal verkeerde reactie 

op de inspraakreactie van de voorzitter van OP. 

Tenenkrommend 

Ook de wijze waarop De Boer tijdens de raadsvergadering in september is omgegaan met de behandeling van de 

Nota van Uitgangspunten van het Bestemmingsplan Buitengebied kon geen goedkeuring vinden bij de vier 

oppositiepartijen. Het optreden van De Boer in dat debat noemt Ter Heide ‘tenenkrommend’. 
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Sierd de Boer. - Foto: Boom regionale uitgevers 

Oosterwolde - Wethouder Sierd de Boer werkt zich te pletter en kan uitstekend met mensen omgaan, maar het 

ontbreekt hem aan politieke capaciteiten. 

Zo verwoordde PvdA-fractievoorzitter Simon ter Heide gevoelens van zijn partij, GroenLinks, D66 en 

StellingwerfPlus. 

Twee wekelijks overleg 

De wethouder neemt niet voldoende verantwoordelijkheid. Hij schuift veel en vaak zaken af. Dat was al een 

teken aan de wand.’ De Boer ontkende dat hij de regie over het Centrumplan Oosterwolde kwijt is. ‘Ik heb twee 

wekelijks overleg met de projectleider en elke vier weken praat ik met de stuurgroep. Daar wordt de voortgang 

besproken en worden zaken teruggekoppeld. Ik ben goed op de hoogte van de ambtelijke gesprekken.’ 

Mogelijkheden aftasten 

http://www.nieuweooststellingwerver.nl/nieuws/oosterwolde/353227/het-ontbreekt-wethouder-de-boer-aan-politieke-capaciteiten.html


De Boer had niet de intentie Oosterwolde Promotion en de Commerciele Club Ooststellingwerf te kijk te zetten: 

‘De gemeente praat via de projectleider met de Lidl over uitbreiding en verplaatsing. Daarin worden de 

mogelijkheden afgetast. Ik wil me echter niet verschuilen achter de projectleider. De raad kan er van op aan dat 

ik er met de volle overtuiging voor ga het Centrumplan uit te voeren.’ 

Te goed van vertrouwen 

De ChristenUnie is de enige oppositiepartij die de motie van wantouwen niet steunde. ‘De wethouder heeft niet 

bewust verkeerd gehandeld. Misschien was hij niet goed bijgepraat of was hij te goed van vertrouwen. Het was 

beter geweest als er bijvoorbeeld eerst een functioneringsgesprek met de wethouder was geweest.’ 

Zwartboek 

De coalitie sprak haar verbazing uit over de motie. Henk Dongstra (OoststellingwerfsBelang): ‘De oppositie had 

al vanaf de vorming van dit college geen vertrouwen in de wethouder. Dat maakt de motie ook zo vreemd. 

Vertrouwen dat je niet hebt, hoef je ook niet in te trekken. Het lijkt wel of de oppositie een zwartboek bijhoudt 

en bij te veel minpunten met een motie van wantouwen komt.’ 

Meerdere denkpistes 

Voor Sietse Derks van de VVD kwam de motie niet als een verrassing. ‘De oppositie heeft moeite met de aanpak 

van het college en van wethouder De Boer. Het project Centrumplan is niet eenvoudig. De projectleider moet 

volgens de VVD meerdere denkpistes aftasten. Het is dan niet gek dat niet alles met de wethouder wordt 

afgestemd.’ 

Derks vindt het tijdstip van de motie zeer ongelukkig. ‘Net nu de misverstanden tussen gemeente en 

ondernemers uit de wereld zijn. We moeten nu verder. Niemand is gebaat bij verdere vertraging van het 

Centrumplan. Deze motie besmet het proces.’ Derks noemt De Boer een ‘gedreven, gepassioneerd en betrokken 

wethouder’. 

Nachtje over slapen 

‘Zo’n motie tegen jou gericht is natuurlijk nooit prettig’, zei De Boer nadat duidelijk was geworden dat de motie 

was verworpen. ‘Ook omdat ik me er niet bewust van ben dat ik niet goed heb gehandeld.’ De manier waarop hij 

het vertrouwen van de vier oppositiepartijen terug wil winnen, weet De Boer nog niet. ‘Hoe ik hier mee om ga? 

Daar ga ik eerst rustig een nachtje over slapen...’ 

 


