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Motie van wantrouwen 
Een motie van wantrouwen is een erg 

zwaar middel, dat in politiek 

Ooststellingwerf vrijwel nooit wordt 

ingezet. Op 28 oktober was het toch zover. 

De PvdA maakte kenbaar geen vertrouwen 

meer te hebben in wethouder Sierd de Boer 

van Ooststellingwerfs Belang. De PvdA 

werd daarbij gesteund door Groen Links, 

D’ 66 en Stellingwerf Plus. De heer de 

Boer is in de ogen van de PvdA een 

hardwerkende wethouder die erg goed met 

mensen kan omgaan. Maar met die 

eigenschappen alleen ben je nog geen 

goede wethouder. Daarvoor zijn ook 

noodzakelijk dossierkennis en het actief 

regie voeren in belangrijke dossiers, zoals 

het Centrumplan, het nieuwe 

Bestemmingsplan Buitengebied en de 

toekomst van de sportaccommodaties. 

Aan de orde in de raadsvergadering van 21 

oktober was een voorstel van het college 

om een verzoek om een Aldi te vestigen op 

het Arriva terrein af te wijzen. Er was de 

PvdA via de Commerciële Club 

Ooststellingwerf ter ore gekomen, dat het 

college een onderzoek had laten verrichten 

naar de mogelijkheden van uitplaatsing van 

de Lidl naar locatie Drukkerij van der 

Meer. Ook werd ons verteld dat de 

geplande doorverbinding tussen de twee 

parkeerplaatsen in het centrum niet 

realistisch meer was. Verrassend allemaal, 

want deze ontwikkelingen zouden indien 

ze kloppen de uitgangspunten van het door 

de raad aangenomen Centrumplan onderuit 

halen. Waarom had het college de raad 

hierover dan niet ingelicht? We besloten 

één en ander voor te leggen aan het 

college. Hoor en wederhoor. Tot onze 

verbazing werd er ingesproken door 

Oosterwolde Promotion. Hiermee lag de 

geschetste problematiek onverbloemd op 

tafel. In zijn bijdrage aan het debat deed 

wethouder De Boer de beweringen van de 

PvdA en de ondernemers af als 

proefballonnen en geruchten, terwijl deze 

ontwikkelingen toch echt zwart op wit in 

een door de gemeente gemaakt verslag van 

een overleg met de ondernemers stonden 

opgenomen. De vertegenwoordigers van 

OP en CCO verlieten zeer ontstemd de 

zaal. Verwarring alom. Er volgde een 

gesprek in onze fractievergadering met   

De Boer.  

In zijn ogen was het de 

bedoeling geweest om de 

mening van de ondernemers 

over de mogelijke 

wijzigingen te peilen. Dit 

streven was helaas 

onvoldoende uit de verf gekomen. Voor 

ons werd gaande het gesprek duidelijk, dat 

Sierd de Boer de raad onjuist had 

voorgelicht en dat er sprake was van 

volstrekt onvoldoende regie met als 

resultaat verkeerde conclusies bij de 

ondernemers en het uitlekken van zeer 

belangrijke informatie naar de raad. Daar 

komt nog bij dat wij het genoemde verslag 

voor de raadsvergadering van 21 oktober 

hadden opgevraagd. Bij de wethouder ging 

echter geen lampje branden, daarmee het 

bewijs leverend dat een politieke antenne 

bij hem volledig ontbreekt. 

Vermeldenswaard is verder nog, dat er 

onder leiding van de burgemeester met 

succes een verzoeningsgesprek heeft 

plaatsgevonden tussen de wethouder en de 

betrokken ondernemers. Noodzakelijk om 

de coalitiepartijen en de CU een handvat te 

geven om tegen de motie van wantrouwen 

te stemmen. De PvdA heeft het heel 

transparant en eerlijk gespeeld. Zowel de 

wethouder, de burgemeester als de 

coalitiepartijen zijn tijdig op de hoogte 

gesteld. Ook de motivatie is voor de 



raadsvergadering ter beschikking gesteld. 

Hierdoor werd het een waardig debat met 

als uitkomst 8 stemmen voor de motie en 

12 tegen. 

 

Bestemmingsplan Donkerbroek 
Het bestemmingsplan Donkerbroek West 

werd unaniem door de raad vastgesteld. 

Het is afwachten of er wel voldoende vraag 

is naar de aldaar geplande 9 woningen. De 

tijd zal het uitwijzen. De discussie bij dit 

onderwerp ging met name over het 

benzinestation, dat door de aanleg van de 

nieuwe N381 niet meer op een makkelijk 

bereikbare plaats ligt.  

 
De verantwoordelijkheid voor de oplossing 

van dit probleem ligt bij de provincie. De 

gemeente wordt er alleen bij betrokken 

indien er een verzoek zou komen tot 

verplaatsing naar grondgebied van de 

gemeente.  

 

Begrotingsoverschot 2014 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk blijft er 

in 2014 weer veel geld over, zeker 1,5 

miljoen, vooral afkomstig van het sociale 

domein. Dit geeft bij de PvdA een dubbel 

gevoel. Is er niet te veel bezuinigd? Is de 

kanteling niet te ver doorgevoerd?  De 

overtollige middelen zijn via een 

begrotingswijziging, samen met de WMO 

reserve apart gezet om het door het college 

verwachte tekort van 2,6 miljoen bij de 

decentralisaties in 2015 te kunnen 

opvangen. De PvdA heeft de verwachting 

uitgesproken dat de tekorten veel lager 

zullen uitvallen. Extra bezuinigingen zijn 

voor ons dan ook taboe. 

De PvdA is tevreden over de 

beleidsplannen voor de uitvoering door de 

gemeente van het WMO- en het 

jeugdbeleid. We hebben vertrouwen in de 

aanpak. Niettemin heeft de vaststelling 

vele uren debat gevergd, omdat wij en alle 

andere oppositiepartijen niet akkoord 

waren met de delegatie van ondermeer de 

uitwerking van de PGB’s en de vaststelling 

van de eigen risico bedragen aan het 

college. Het CDA wilde wel met ons 

meedenken, maar het college gaf aan dat er 

dit jaar nog besluiten over deze 

onderwerpen moeten worden genomen en 

dat men niet in staat was om één en ander 

voor de raadsvergadering van 16 december 

aan te leveren. Er rest ons nu niets anders 

dan de besluitvorming van het college 

achteraf te beoordelen en waar nodig een 

initiatief voorstel tot wijziging in te dienen. 

Zeer onbevredigend allemaal. 

 

Werkplan fractie 
Het werkplan van de fractie is op 30 

oktober definitief vastgesteld. Er moet 

alleen nog een foto van de nieuwe fractie 

worden toegevoegd.  

 

En verder nog……… 
Ook buiten de politieke arena waren er 

deze maand voldoende activiteiten, zoals 

de zeer geslaagde raadsexcursie naar het 

infocentrum van de N381, met een 

rondgang door het gebied en een bezoek 

aan de REC Harlingen. We waren ook 

present bij het werkbezoek van Tweede 

Kamerlid Lutz Jacobi in Appelscha. Buiten 

ons waren ook leden van de Provinciale 

Statenfractie en de Recron aanwezig.  

 

In OWO verband werd door 

afgevaardigden van de drie raden verkend 

of er mogelijkheden zijn om te komen tot 

één Rekenkamer. Op 22 oktober kregen we 

voorlichting over de stand van zaken 

rondom de toekomst van onze 

sportaccommodaties. Een gevoelig dossier, 

dat in het voorjaar van 2015 alle aandacht 

zal opeisen. 

Inmiddels zijn we ook al druk bezig met de 

voorbereidingen van de discussie op 

11 november aanstaande over de begroting 

van 2015. 


