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Verslag PvdA-fractie  
 
Nieuwe wethouder 
We hebben een nieuwe wethouder. Sietse 

Derks werd namens de VVD gekozen als 

vervanger voor Jan Henk Veenhouwer met 

16 stemmen voor 4 stemmen tegen en 1 

onthouding.  

 
Het is nu afwachten wat voor invloed deze 

ontwikkeling heeft voor de verhoudingen 

in het college en in de raad. Oud gediende 

Hans Welle heeft de plaats van de nieuwe 

wethouder in de raad overgenomen.  

Door het vertrek van Sietse Derks uit de 

raad komt het voorzitterschap van de 

commissie Planning en Control vrij. De 

PvdA heeft hiervoor Fimke Hijlkema 

kandidaat gesteld. Er was veel politiek 

geharrewar over, maar zo het nu lijkt is zij 

de enige kandidaat, Besluitvorming 

hierover in de raad van 17 maart 

aanstaande. 

 

Mager 
De politieke agenda was deze maand erg 

mager. Er was in de commissie 

samenleving dan ook tijd voor een 

presentatie van de Stellingwarver 

Schrieversronte. Ook was er een evaluatie 

van de millenniumdoelen. Er zijn tien 

doelstellingen en de realisatie hiervan is in 

handen van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking 

Ooststellingwerf. De diverse fracties 

toonden zich tevreden. Dit jaar worden er 

nieuwe uitgangspunten geformuleerd door 

de Verenigde Naties. Iedereen is van 

mening dat ook Ooststellingwerf hierbij 

aan moet haken. 

 

Woonplan met nieuwe ideeën  ?
In de commissie Ruimte en de raad kwam 

de nota grondprijzen aan de orde. Kopers 

van bouwterreinen kunnen 10 % korting 

krijgen of kosteloos in meerdere termijnen 

betalen. Erg succesvol is deze regeling nog 

niet. Slechts één koper heeft er gebruik van 

gemaakt. Niettemin werd de regeling voor 

dit jaar verlengd. In algemene zin hebben 

wij kritiek geuit op de lakse houding van 

het college in deze problematiek. In 

diverse andere gemeenten zijn de kortingen 

hoger of worden er creatieve plannen 

bedacht om beweging te forceren. Onze 

woordvoerder heeft het college uitgedaagd 

om met vernieuwende ideeën te komen en 

voortvarend te werk te gaan. Het voert te 

ver om hier nu verder op in te gaan, maar 

in het voorjaar wordt het Woonplan 

geactualiseerd. Het moment om onze 

gedachten over dit onderwerp voor het 

voetlicht te brengen. 

 

Gaat Comperio fuseren met Primo  ?
Odrie is weer voor vijf jaar aangewezen als 

de regionale omroep van Ooststellingwerf 

en de begrotingen over 2015 van de 

Veiligheidsregio en Comperio zijn 

goedgekeurd. Vermeldenswaard daarbij is 

nog dat Comperio van plan is om te gaan 

fuseren met Primo, de vergelijkbare 

koepelorganisatie van openbare scholen in 

Opsterland. Er moet nog een formeel 



proces doorlopen worden, waarna 

uiteindelijk de raden van Oost- en 

Weststellingwerf en Opsterland nog hun 

goedkeuring moeten geven. De partijen in 

Ooststellingwerf gaven aan hier positief 

tegenover te staan. Dit was één van de 

onderwerpen in het overleg dat de fractie 

op 20 februari heeft gehad met de PvdA 

fracties uit de beide betrokken gemeenten. 

Er komen steeds meer zaken waar onze 

werkzaamheden parallel lopen. Denk 

bijvoorbeeld aan Caparis, de Fumo, en de 

samenwerking binnen OWO verband waar 

binnenkort nadere besluiten over worden 

genomen. Dit overleg tussen de drie 

fracties zal vanaf heden zeker een 

belangrijke plaats gaan innemen. 

 

Plastic tassen aan banden 
Het vervolg op onze actie van vorige 

maand rondom de plastic tassen was 

succesvol. Na enige ondergeschikte 

aanpassingen werd de motie om tot 

uitbanning te komen unaniem 

aangenomen. Net op tijd, want inmiddels 

heeft staatssecretaris Mansveld 

aangekondigd dat er per 1 januari 2016 een 

wettelijke regeling komt om de gratis 

plastic tassen in de winkels aan banden te 

leggen.  

 

Functioneringsgesprekken 
Deze maand zijn ook de 

functioneringsgesprekken met onze fractie- 

en commissieleden gehouden. De 

onderlinge sfeer is prima, maar er zijn 

altijd verbeterpunten mogelijk. Alle 

suggesties daartoe zijn opgetekend en in 

april gaan we op onze jaarlijkse heidag 

bekijken welke aangedragen punten we 

daadwerkelijk gaan doorvoeren.  

 

Commissie lid Jorrit Knol werd op 22 

februari 2015 vader van dochter Vajèn. De 

beschuit met muisjes op de eerstvolgende 

fractievergadering na haar geboorte lieten 

we ons goed smaken. 

 

 

Valentijn 
Natuurlijk was er ook dit jaar weer de 

Valentijn actie op 14 februari. De 

bewoners van Riemsoord, Rikkingahof en 

Sinnehiem waren erg blij met de 

aangeboden rozen. 

 
 

 

Themabijeenkomst horeca 
Bij de themabijeenkomsten georganiseerd 

door de Koninklijk Horeca kwamen aan de 

orde de extreem hoge leges in onze 

gemeente en de behoefte aan variabele 

sluitingstijden.  

 

Hoorzitting sportaccommodaties 
Erg belangrijk was de door de raad 

georganiseerde hoorzitting van 19 februari 

over de toekomst van onze 

sportaccommodaties. Dit onderwerp is aan 

de orde op 3 maart aanstaande. Er waren 

11 insprekers. Dat dit onderwerp leeft 

kwam heel duidelijk over. De tribunes 

waren afgeladen vol. Volgende maand 

meer hierover. 

 

En verder nog 
Eén van de fractieleden woonde de 

conferentie over ‘vrijwillige inzet’ in het 

WTC te Leeuwarden bij. 

Het werkbezoek aan Scala was vooral voor 

onze nieuwe fractieleden zeer leerzaam. 

Naast de voorlichting kwamen ook de 

actuele problemen met jeugd in Haulerwijk 

uitgebreid aan de orde. In Drachten 



voerden enkele fractieleden overleg met 

leidinggevenden bij de Friese Wouden, een 

zorginstelling die ook in onze gemeente 

erg actief is. Het werd ons duidelijk dat zij 

vanuit de Zorgwet handelen, terwijl de 

taken van de gemeente WMO gerelateerd 

zijn. Ergens in dat proces komen ze elkaar 

tegen. Goede contacten zijn dan erg 

belangrijk om een win win situatie voor 

cliënten te realiseren. Uiteraard woonde de 

fractie ook de ledenvergadering van 

Plaatselijk Belang Haulerwijk bij.  

Tel daarbij op de activiteiten in het kader 

van de komende verkiezingen en de 

conclusie is gerechtvaardigd dat wij ons 

ook deze maand niet hebben verveeld.  

 


