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Voorwoord voorzitter  
 

 Wim Kunst 
 

Wat hebben we wel bereikt? 

De PvdA heeft, zeker de laatste jaren, de 
neiging om te mopperen. Ik hoor dat om 
me heen en ik merk het ook bij mezelf, 
eerlijk is eerlijk. Het is ook lastig om 
sommige besluiten van dit kabinet van 
PvdA en VVD zomaar te omarmen en ook 
op lokaal niveau is het in de oppositie niet 
gemakkelijk ons geluid te laten horen. 
Toch is het goed om ook eens stil te staan 
bij wat we wel hebben bereikt. Laten we 
met de landelijke resultaten beginnen. 
Het gaat langzaam, maar beetje bij beetje 
trekt de economie weer aan. Die groei zet 
ook dit jaar door. En ook door de 
inspanningen van het kabinet gaat het wat 
beter met de werkgelegenheid. Na jaren 
van forse koopkrachtdalingen krijgen we 
meer te besteden en ook neemt de export 
toe en wordt er weer geïnvesteerd. 
Tegelijkertijd wordt het begrotingstekort 
terug gedrongen, waardoor extra 
bezuinigingen niet nodig zijn. 
De PvdA in kabinet en Kamer wil 
voorkomen dat de kloof tussen arm en rijk 
groter wordt en daarom vraagt ze van 
mensen die het kunnen missen wat meer 
en ontziet de lagere inkomens. De PvdA 
zet zich in voor een goede en eerlijke 
woningmarkt, met genoeg sociale 
woningen voor mensen met een lager 
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inkomen. En voor toegankelijke, 
betaalbare, persoonlijke en goede zorg 
voor iedereen. Dat betekent dichter bij de 
mensen, in de wijken, buurten en dorpen.  
Natuurlijk kunnen we in Nederland niet in 
ons eentje alle klimaatproblemen 
oplossen. Toch zijn er ook dankzij de PvdA 
enkele hoopgevende resultaten bereikt. In 
het energieakkoord onderschrijven veertig 
partijen, waaronder werkgevers, 
milieubewegingen, energiebedrijven en de 
overheid, doelen voor energiebesparing 
en hernieuwbare energie. 
Nederland moet een veilige haven zijn 
voor mensen die op de vlucht zijn voor 
oorlog en geweld. Asielzoekers die 
bescherming zoeken in ons land verdienen 
een eerlijke procedure en fatsoenlijke 
opvang. In het kabinet heeft de PvdA het 
kinderpardon en een humaan asielbeleid 
voor elkaar gekregen. 
 
En op lokaal niveau?  
De PvdA doet er alles aan om de 
verhoudingen in de raad te verbeteren. Na 
vijf jaar in de oppositie lijkt de tijd rijp om 
de verhoudingen te normaliseren. Dat wil 
niet altijd even goed lukken en daarom 
zijn de successen nog redelijk spaarzaam.  
Niettemin zijn er wel een paar 
uitzonderingen: zo het nu lijkt zullen er 
vanaf 2016 uitwisselingsprogramma's 
komen voor de jeugd van Ooststellingwerf 
met de jongeren uit Ergli (Letland). De 
PvdA is hierbij de grote drijfveer geweest.  
De fractie heeft aandacht gevraagd voor 
meer mogelijkheden voor trekkershutten 
in het buitengebied.  
De PvdA heeft er in de raad jarenlang op 
gewezen dat Ooststellingwerf financieel 
gezond is. De mate waarin werd bezuinigd 
en op de rem werd getrapt bij nieuwe 
initiatieven vond de fractie dan ook 
onterecht. Het is nu eindelijk merkbaar bij 
de coalitiepartijen dat ze inzien, dat 
Ooststellingwerf er goed voor staat. 

Kortom er komen andere tijden aan. Dat 
geldt op landelijk niveau, op provinciaal 
niveau (zeker na de verkiezingen!), op 
lokaal niveau en het geldt ook voor het 
Waterschap. Op het moment van schrijven 
is nog onduidelijk of onze eigen Annelies 
Stolp (zie elders in de Voorwaarts) is 
gekozen, maar… 
 
… het optimisme keert terug.  
 
Of, om met de Groninger bard Ede Staal te 
spreken, hoe donker het ook is, het wordt 
altijd weer licht. 
 
Wim Kunst, voorzitter 
 

 
 
Notulen jaarvergadering PvdA 

Ooststellingwerf van 14 april 2014 

Opening: 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte 
welkom. 
 
Mededelingen: 

 Met kennisgeving afwezig zijn: Jesper 
Christensen, Jantine Vledder en 
Hendrik Jan Olijve. 

 De voorzitter geeft Jan Smit het woord 
vanwege een brief die hij geschreven 
heeft. De heer Smit signaleert dat de 
gemeenteraad vaker in beslotenheid 
vergadert . Hij heeft zich met name 
gestoord aan de besloten vergadering 
over de nieuwe vergaderstructuur. De 
PvdA heeft hier geen kritiek over 
geuit. De heer Smit vraagt de nieuwe 
fractie  alerter te zijn. 
Fractievoorzitter Simon ter Heide kan 
zich vinden in de visie van de heer 
Smit. De nieuwe fractie heeft zich 
voorgenomen principieel te zijn over 
het al dan niet in beslotenheid 
vergaderen.  Soms is beslotenheid 
echter nodig, als het gaat over de 
voortgang van projecten. 
Jelke Nijboer is de mening toegedaan 
dat het college de beslotenheid van 
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vergaderingen heeft misbruikt. Joke 
de Boer doet de suggestie om contact 
te leggen met de pers als dit zich weer 
voor doet. 
 

Notulen jaarvergadering van 20 maart 2013: 
Geen opmerkingen. 
 
Notulen ledenvergadering van 25 nov. 2013: 
Geen opmerkingen. 
 
Verslag kascommissie: 
De kascommissie, bestaande uit Hans Suyling 
en Fimke Hijlkema, heeft de boeken 
gecontroleerd en in orde bevonden. Het 
bestuur wordt decharge verleend. Jorrit  Knol 
wordt bereid gevonden volgend jaar de kas te 
controleren, samen met mevr. Hijlkema. De 
voorzitter  bedankt de heer Suyling voor zijn 
diensten. 
 
Financieel verslag 2013 en begroting 2014: 
Hierover zijn geen opmerkingen. De 
penningmeester spreekt zijn zorg uit over de 
huidige financiële positie. Mevr. Dankbaar 
vraagt naar het huidige saldo. Het bestuur ziet 
het saldo van 2250,- euro als voldoende om 
de activiteiten voor de rest van het jaar uit te 
voeren. 
 
Werkplan 2014 bestuur: 
Pieter Bouma zegt dat het werkplan het 
karakter heeft van lopende zaken. Hij wil 
graag activiteiten in het werkplan waarmee je 
de afdeling op de kaart zet. De voorzitter zegt 
dat toe voor het volgende werkplan en geeft 
aan dat de afdeling bezig is een debat te 
organiseren over de kleine scholen pro-
blematiek. Annelies Stolp licht toe dat op 2 
juni een bijeenkomst zal plaatsvinden over dit 
onderwerp i.s.m. Comperio en Jan Schuurman 
Hess uit Zeeland. Na de zomer zal Hans 
Spekman in het kader van dit onderwerp een 
bezoek brengen aan Comperio en enkele 
basisscholen. Mevr. Hijlkema doet de 
suggestie om ook andere scholenkoepels uit 
te nodigen. De fractie wordt uitgenodigd mee 
te denken over de vormgeving van de thema 
avond. 
 
Verkiezingen bestuur: 

Janet van der Wal en Geeske Mulder-Hoekstra 
zijn  aftredend en niet herkiesbaar. Zij worden 
met een bloemetje bedankt door de 
voorzitter. Herman Spoelstra blijft aan als 
bestuurslid en zal het secretariaat overdragen 
aan Ivelina Chimpireva-Vossen. Nieuw lid is 
Lien Dankbaar, zij zal ook ondersteuning 
bieden aan de werkzaamheden van de 
secretaris. Mogelijk treedt Wim de Jong nog 
toe tot het bestuur. 
Vast stellen afgevaardigden: 
Ruud Takkenberg en Wim Kunst blijven 
congres afgevaardigden. Herman Spoelstra 
treedt terug als Gewestelijk afgevaardigde, 
Henk Oostland neemt zijn plaats in. Annelies 
Stolp is plaatsvervangend afgevaardigde naar 
het Gewest Fryslân.  
Joke de Boer vraagt of gezorgd kan worden 
voor het maken van een verslag van de 
gewestelijke vergaderingen en dat deze op de 
website geplaatst worden.  
Fimke Hijlkema vraagt de gewestelijk 
afgevaardigden om de PvdA leden van onze 
afdeling te betrekken bij de agendapunten die 
besproken worden in het Gewest over de 
komende Waterschaps- en Provinciale 
Statenverkiezingen.  
Janet van der Wal blijft lid van de Politieke 
ledenraad. 
 
Jaarverslag van de fractie: 
De fractie doet maandelijks verslag via een e-
mail nieuwsbrief. Het jaarverslag in de 
Voorwaarts is een beknopte weergave 
daarvan.  
Jan Smit brengt de fusie van gemeenten ter 
sprake n.a.v. het standpunt van D66, die 
voorstander is van fusering van de drie 
samenwerkende gemeenten (Oost- en 
Weststellingwerf en Opsterland). 
Volgens Simon ter Heide loopt men hiermee 
op de troepen vooruit. De ambtelijke 
samenwerking gaat nog voort, een fusie acht 
hij in de verdere toekomst niet uitgesloten. De 
heer Smit denkt dat het risico van een lange 
verloving kan zijn dat je overblijft.  
Joke de Boer geeft aan dat de ambtelijke 
samenwerking erg hard gaat. Het spreken 
over het onderwerp ‘fusie’ is in de politiek 
echter nog een taboe. Met burgers wordt er 
ook niet over gesproken. De heer Ter Heide 
zegt dat de huidige samenwerkingsvorm 
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raadsbreed wordt gedragen.  Mevr. De Boer 
vindt dat de mening van burgers van belang is, 
daarnaast is het van belang dat we als PvdA 
hierover eerst zelf een standpunt hebben. 
 
Terugblik op de verkiezingscampagne: 
Hans Suyling zegt dat de totale periode te lang 
was, ook voor de PvdA intern. Werden de 
mensen op straat het ook niet moe? Jan 
Vledder vindt dat er veel is gedaan, voor een 
goede campagne moet je naar de mensen toe. 
Fimke Hijlkema denkt dat als je voortdurend 
canvast dat voordeel oplevert. De vijfde zetel 
zijn we kwijt geraakt door ‘Den Haag’, zonder 
de intensieve campagne waren we meer 
zetels kwijt geraakt, aldus Lien Dankbaar. Het 
canvassen is opkomst bevorderend geweest 
volgens haar. We moeten ons echter niet 
alleen in verkiezingstijd laten zien. Lien denkt 
dat bij de gemeenteraadsverkiezingen mensen 
meer op personen stemmen.  
 
Nieuw is dat dit keer veel gedaan is aan het 
inzetten van sociale media. Albertine Vledder 
vertelt de filmpjes op Youtube 1100 keer zijn 
bekeken en sommige Facebook artikelen 800 
keer.  
Janet van der Wal geeft aan dat de campagne 
goed was, maar de vraag is of de boodschap 
nog helder is. De komst van de Participatiewet 
is belangrijk volgens haar. Jan Smit sluit hierbij 
aan door te stellen dat de fractie zich moet 
profileren op belangrijke sociale thema’s de 
komende tijd.  
Coby Koning vond de start van de campagne 
(avond in de Zon met Hans Spekman) goed, 
daardoor is iedereen enthousiast geworden.  
Janet van der Wal wijst erop dat de fractie 
gebruik kan maken van de expertise die er is 
onder leden. 
 
Europese verkiezingen 22 mei: 
Het idee wordt geopperd om (weer) een 
permanente campagnecommissie in te stellen, 
bestaande uit een bestuurslid, een fractielid 
en andere PvdA leden. Hans Suyling haalt het 
verkiezingsmateriaal uit Sneek en is bereid 
nog een keer posters te plakken, daarna moet 
iemand anders dit overnemen. 
 
College onderhandelingen: 

De fractie had zich ingesteld op het voortgaan 
van de coalitie van OB, VVD en CDA, toch 
kwam er een informatieronde. Daardoor was 
er enige hoop dat we in het college zouden 
kunnen komen, maar achteraf lijkt het een 
spelletje voor de bühne geweest te zijn. 
Zonder informateur probeert men nu een 
coalitieakkoord te maken. De tweede optie is 
een college bestaande uit PvdA, CDA en OB. 
Verwacht wordt echter dat de huidige 
samenstelling van het college niet zal wijzigen. 
Als de PvdA mee zou doen, zou zij een 
brugfunctie kunnen betekenen naar andere 
partijen. Inhoudelijk is er weinig reden om de 
PvdA niet in het college op te nemen.  
De vraag is nu op welke wijze we de komende 
tijd gaan oppositie voeren. Pieter Bouma zegt 
dat we ons moeten profileren om ons eigen 
verhaal voor het voetlicht te brengen. Laat je 
veel zien bij de doelgroepen die de gevolgen 
van politieke beslissingen aan den lijve 
ondervinden, is zijn advies.  
Simon ter Heide geeft aan dat de fractie de 
afgelopen periode al aan zichtbaarheid 
werkte, zij heeft veel publiciteit gegenereerd. 
De bedoeling is om dat voort te zetten. En 
meer op voorhand publiciteit te maken, dus 
voordat onderwerpen in de gemeenteraad 
aan de orde komen. Politiek zal het wat harder 
worden gespeeld en het contact met de 
samenleving zal nog intensiever vorm krijgen.  
Jan Vledder wil graag dat de PvdA 
onderwerpen gaat claimen.  
Joke de Boer vraagt of de raadsvergadering al 
via beeld kan worden gevolgd. Dat is nog niet 
het geval (wel via de radio / internet). 
Wim Kunst zegt dat we bij werkbezoeken vaak 
in gesprek zijn met de leiding van instellingen 
en bedrijven en te weinig met de 
medewerkers van die instellingen. 
Hans Suyling geeft aan dat het Ombudsteam 
meer gestalte moet krijgen.  
 
Simon ter Heide is de komende periode geen 
voorzitter meer van de raadscommissie 
Samenleving. Hij blijft wel deel uit maken van 
die commissie, samen met Geeske Mulder-
Hoekstra en Albertine Vledder. Jorrit Knol, 
Jelke Nijboer en Fimke Hijlkema gaan deel uit 
maken van de commissie Ruimte.  
 
Rondvraag: 
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 Joke de Boer houdt een pleidooi voor 
het invoeren van uniforme email 
adressen voor de PvdA 
Ooststellingwerf. Albertine Vledder is 
hier reeds mee bezig. 

 Jan Smit houdt een pleidooi voor het 
aanhalen van de banden met de 
vakbonden. 

 Coby Koning geeft complimenten aan 
Joke de Boer voor de Voorwaarts. 

 Hans Suyling vraagt n.a.v. een artikel 
in de Voorwaarts over de 
problematiek van de hoge huren wat 
er aan gedaan kan worden in onze 
gemeente. Henk Oostland legt uit dat 
door de verhuurdersheffing de huren 
flink omhoog zijn gegaan. Uit 
onderzoek in Drenthe blijkt dat een 
derde van de huurders onder de 
armoedegrens leeft. Elke corporatie 
maakt prestatie afspraken met de 
gemeente over het aantal betaalbare 
woningen, op die afspraken heeft de 
politiek invloed. De heer Ter Heide 
bevestigt dat de fractie invloed kan 
uitoefenen op het college op dit punt. 
Jan Smit is de mening toegedaan dat 
de VVD op landelijk niveau slecht om 
gaat met het onderwerp wonen. Joke 
de Boer signaleert als docent dat 
steeds meer kinderen moeten werken 
voor het gezinsinkomen. 

 
Sluiting: 
De voorzitter dankt een ieder voor de 
inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 
 

Notulen ledenvergadering PvdA 
Ooststellingwerf op 10 december 2014  

om 19.30 uur in De Miente, Snellingerdijk 39, 
Oosterwolde. 

 
 
Aanwezig: Wim Kunst, Herman Spoelstra, 
Albertine Vledder, Jan Vledder, Jelke Nijboer, 
Jorrit Knol, Ruud Takkenberg, Annelies Stolp, 
Fimke Hijkema, Henk Oostland, Jan Smit, 
Appie Boonstra en Ivelina Vossen. 

 
Afwezig met kennisgeving: Pieter Bouma, Lien 
Dankbaar, Geeske Mulder-Hoekstra, Simon ter 
Heide, Ernst van Genne, Hendrik-Jan Olijve en 
Jantine Vledder-Nijboer. 
 
1. Opening en mededeling: 
De voorzitter heet de aanwezige leden 
welkom. Deze ledenvergadering is 
bijeengeroepen om via een democratische 
wijze aan de leden ruimte te geven om amen-
dementen  in te dienen en deze te bespreken 
t.b.v. het concept PvdA verkiezingsprogramma 
voor Provinciale Staten en Waterschap. De 
afgevaardigden kunnen op de Gewestelijke 
vergadering de wil en suggesties van hun 
achterban naar voren brengen. 
 
2. Concept verkiezingsprogramma Prov. 
Staten 2015-2019: 
Het programma bevat 5 onderdelen: 
1)Mensen, 2)Werk, 3) Duurzaamheid,  
4) Omgeving en 5) Bestuur en Financiën. 
Er zijn drie amendementen ingediend en 
akkoord bevonden door de vergadering: 

- Bij  onderdeel ‘’Mensen’’, p.3, heeft 
Jan Smit een amendement ingediend: 
in plaats van ‘steuntje’ moet er 
‘ondersteuning’ staan en ’sommige 
mensen’ moet vervangen worden 
door ‘velen’. Samengevat: ‘Steeds 
meer mensen hebben ondersteuning 
nodig’.  

- Bij onderdeel ‘Werk’ onder ‘wat gaan 
we doen’ op p.8,  heeft Wim Kunst 
een amendement ingediend: bij 
‘krachtig trio’, moet toegevoegd 
worden: ‘Biobase / Ecommunity Park’. 

- Bij het onderdeel ‘Duurzaamheid’ 
onder ‘Fryslân’ de laatste alinea p.10, 
heeft Henk Oostland een 
amendement ingediend: ‘PvdA maakt 
zich zorgen over de zoutwinning, 
gezien de mogelijke gevolgen die dit 
kan hebben in combinatie met de 
stijging van de zeespiegel’. 

Wim Kunst dient de amendementen in bij het 
Gewest Fryslân. 

 
- Wim Kunst vraagt wat bedoelt wordt met 
aandachtsgebieden in Ooststellingwerf. Dat 
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slaat op de wijken Haerenkwartier en 
Oosterwolde-Zuid. 
- Wim Kunst vraagt of bij een drietalige school 
Engels de 3e taal is. Dat klopt.  
- Over windmolens op het land is een discussie 
gevoerd, dat resulteerde niet in 
amendementen. 
- Bij het onderdeel ‘Omgeving’ hebben leden 
gestemd over het voorstel van Herman 
Spoelstra over het verdubbelen van de weg 
N381 tot Oosterwolde. Er waren 7 stemmen 
vóór en 6 stemmen tegen, de vergadering 
vond het verschil te klein om met het kleine 
aantal aanwezige leden een besluit te nemen 
over dit belangrijke onderwerp. Het wordt 
over gelaten aan de nieuwe PvdA-fractie van 
Provinciale Staten om hier t.z.t. een standpunt 
over in te nemen. 
 
3. Concept verkiezingsprogramma Wetterskip 
2015-2019: 
Er waren geen amendementen. Annelies heeft 
een opmerking gemaakt bij p. 2  alinea 2, dat 
wij geen invloed hebben op de 
klimaatverandering zelf. 
 
4. Concept kandidatenlijst Prov.Staten: 
Het voorstel van de PvdA afd. Opsterland om 
de kandidatenlijst in de huidige volgorde aan 
te nemen, om de plaats van Joukje van 
Roeden-Hoekstra (10) veilig te stellen is 
akkoord. Zuidoost Friesland is goed 
vertegenwoordigd op de lijst. 
Wim Kunst feliciteert Annelies met de derde 
plaats op de concept kandidatenlijst. 
 
5. Concept kandidatenlijst Wetterskip: 
Henk Oostland pleit ervoor dat wij de lijst in 
deze volgorde handhaven en hiervoor steun 
vragen van de PvdA afd. Opsterland, 
Weststellingwerf en Heerenveen. Dit is 
akkoord. Henk draagt hier zorg voor. 
 
Bij behandeling van de kandidatenlijsten van 
Provinciale Staten en Wetterskip kwam de 
suggestie naar voren, dat we de volgende keer 
een commissie moeten benoemen, die zorg 
draagt voor scouting van kandidaten en de 
ondersteuning van hen, zodat ze hoog op de 
lijst komen. Wij moeten minimaal één jaar van 
tevoren een plan hiervoor maken. Dat is een 

taak van de Permanente Campagne 
Commissie, aldus Wim Kunst. 
 
6. Rondvraag: 

 Ruud Takkenberg vond het een goede 
vergadering en is van mening dat 
misschien vaker zo’n bijeenkomst 
georganiseerd zou kunnen worden. 

 Henk Oostland dient op de komende 
Gewestelijke vergadering de stemmen 
ook voor Annelies uit te brengen, 
want Annelies staat zelf op de kandi-
datenlijst en kan als gewestelijk 
afgevaardigde hierdoor niet zelf haar 
stem uitbrengen. 

 Henk Oostland brengt het 
functioneren van het Ombudsteam ter 
sprake, er zijn tot nu toe weinig 
activiteiten en hij wil zijn telefoon 
inleveren. Wim en Fimke lichten toe 
dat zij wel betrokken geweest zijn bij 
de oprichting, maar geen trekker zijn. 
Het ontbreekt momenteel aan een 
trekker voor het Ombudsteam. Er 
komt binnenkort wel een folder 
waarin het Ombudsteam staat en 
publiciteit zou gezocht kunnen 
worden via de sociale media. 

 Appie Boonstra vraagt of de 
raadsleden kunnen garanderen dat er 
niemand tussen wal en schip valt per 
1 januari met de invoering van de stel-
selwijziging rond (jeugd)zorg. Fimke 
geeft aan dat de PvdA-fractie dat niet 
kan garanderen, dat kan in het huidige 
stelsel ook niet. 

 
7. Sluiting: 
Wim Kunst vertelt dat de PvdA 
Ooststellingwerf op woe. 28 januari om 19.30 
uur in hotel De Zon een thema avond 
organiseert over energie coöperaties. 
Hij bedankt iedereen voor zijn komst en 
inbreng in de vergadering en wenst iedereen 
fijne feestdagen. 
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Jaarrekening 2014 

 
01012014 Balans   € 3.913,34 Advertentiekosten  € 1.310,10 
Afdracht PvdA    €    272,92 * Voorwaarts   €    426,53 
Tegemoetkoming verkiezingen € 1.300,00 Bestuurskosten  €    155,09 
Giften verkiezingen   €     154,00 Vergaderkosten  €    280,21 
Tegemoetkoming   €     500,00 Diversen   €    200,15 
       Bankkosten   €       30,81 
       Campagne   € 3.074,71 
       Bloemen   €     675,98 
       Balans    € 2.445,28 
     __________     _________ 
     € 8.629,26     € 8.629,26 

 Inclusief bijdrage raadsfractie 
 

Begroting 2015 
 
Bijdrage fractie   €    720  Voorwaarts   €    450 
Afdracht PvdA    € 1.200 Bestuurskosten  €    175 
       Vergaderkosten  €    300 
       Diversen   €    250 
       Bankkosten   €      35 
       Permanente campagne €    250 
       Thema    €    250 
       Naar verkiezingsfonds €    210 
     __________     ________ 
     € 1.920,00     € 1.920,00 
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Jaarverslag 2014 

afdeling PvdA 

Ooststellingwerf 

 

Beste Partijgenoten, 

De afdeling van de PvdA Ooststellingwerf 

presenteert hierbij het jaarverslag over 

2014 en voor mij het eerste jaarverslag 

sinds ik in eind april 2014 als secretaris 

van de afdeling ben aangetreden. 

 Het jaar 2014 werd bepaald door de 

gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 

en Europese verkiezingen op 22 mei. Er 

ontstond een verandering in de 

samenstelling van het bestuur als gevolg 

van de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Een 

verandering in de samenstelling van de 

fractie deed zich ook voor. 

 

Bestuur 

In het afgelopen jaar is het bestuur 

gewijzigd qua leden en taakverdeling. 

Geeske Mulder is gekozen als 

gemeenteraadslid, Herman Spoelstra 

legde zijn taak als secretaris neer en Janet 

v.d. Wal is uit het bestuur getreden.  

Het jaar is begonnen met een bestuur van 

zes leden: Wim Kunst (voorzitter), Herman 

Spoelstra (secretaris), Helmich Wiegersma 

(penningmeester), Janet v.d. Wal, Geeske 

Mulder en Annelies Stolp.  

Op de ledenvergadering werd een 

dringende oproep gedaan om het bestuur 

te versterken. Er meldden zich Ivelina 

Vossen (secretaris), Lien Dankbaar en Wim 

de Jong als kandidaat-bestuurslid. 

Annelies Stolp is vicevoorzitter geworden. 

Eind van het jaar telt het bestuur 7 leden. 

 

Leden 

Begin 2014 telde de afdeling 139 leden. 

Nu telt de afdeling 121 leden. De afdeling 

besteedt veel aandacht aan de werving en 

ontvangst van nieuwe leden. Alle nieuwe 

leden krijgen per email een 

welkomstbericht van het secretariaat en 

de leden, die met motivatie hun 

lidmaatschap hebben opgezegd, worden 

benaderd door de voorzitter van de 

afdeling voor een afscheidsgesprek. 

Communicatie met de leden vindt plaats 

via de website 

www.ooststellingwerf.pvda.nl, via de mail 

en maandelijkse nieuwsbrief, die vanuit 

het secretariaat via de mail en ook via 

Facebook 

www.facebook.com/pvdaooststellingwerf 

en Twitter 

www.twitter.com/pvdaoostwerf verspreid 

wordt. 

Het bestuur wil graag ook communicatie 

via de sociale media (Facebook, Twitter) 

laten verlopen.  Dat zal de drempel voor 

nieuwe toetreders tot de partij verlagen.  

 

Bijeenkomsten 

 

 Algemene ledenvergadering op 14 

april 2014 

Deze ledenvergadering heeft 

plaatsgevonden na de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

De nieuwe kandidaat-bestuursleden 

werden door de leden in het bestuur 

http://www.ooststellingwerf.pvda.nl/
http://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf
http://www.twitter.com/pvdaoostwerf
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benoemd: Lien Dankbaar, Wim de Jong en 

Ivelina Vossen. 

De leden hebben Jorrit Knol aangewezen 

als plaatsvervangend lid om de kas te 

controleren, samen met Fimke Hijlkema. 

Tevens heeft een wisseling bij de 

Gewestelijke afgevaardigden 

plaatsgevonden: Herman Spoelstra treedt 

terug als Gewestelijk afgevaardigde, Henk 

Oostland neemt zijn plaats in. Annelies 

Stolp is plaatsvervangend afgevaardigde.  

 

 “Heidag’’ op 10 mei 2014, 

Natuurvriendenhuis, Bakkeveen 

(fractie en bestuur) 

Op deze bijeenkomst is de campagne van 

de gemeenteraadsverkiezingen 

geëvalueerd. In het algemeen vonden alle 

aanwezigen het verloop van de campagne 

goed. De campagne was goed 

georganiseerd en er is veel gedaan aan het 

inzetten van de sociale media. Het 

netwerk moet verder uitgebreid worden 

en de PvdA Ooststellingwerf moet actief 

blijven (ook digitaal). De fractie, het 

bestuur en de Permanente Campagne 

Commissie moeten als zelfstandige 

organen samenwerken om uitbreiding van 

het netwerk te bewerkstellingen. 

 

 Kleine scholenproblematiek op 2 

juni 2014 

In het afgelopen jaar werd op 2 juni een 

discussiebijeenkomst over de kleine 

scholenproblematiek georganiseerd. Er 

werd een debat gevoerd over het bestaan 

en de toekomst van de kleine scholen met 

Jan Schurman Hess (PvdA-lid en 

voorvechter behoud van kleine scholen), 

Sake Saakstra (Comperio) en Pyt Sijbesma 

(Christelijke onderwijs, Achlum). Het was 

een leuke, leerzame avond. Jammer, dat 

er weinig mensen waren. Desondanks 

waren er levendige discussies onder de 

aanwezigen. Er moet maatwerk komen 

per regio en de politiek moet zich er wat 

minder mee bemoeien en ruimte voor 

uitzonderingen toelaten, zo was het 

overheersende idee. Men was het er over 

eens dat het voor het behoud van kleine 

scholen belangrijk is dat openbare en PC 

schoolbesturen gaan samenwerken, 

bijvoorbeeld door het opzetten van 

samenwerkingsscholen. 

 

 Bijzondere ledenvergadering op 10 

december 2014 

Deze ledenvergadering is bijeengeroepen 

om op democratische wijze de leden 

ruimte te geven om amendementen in te 

dienen en deze te bespreken t.b.v. het 

concept PvdA verkiezingsprogramma voor 

Provinciale Staten en Wetterskip. Op deze 

wijze kunnen de afgevaardigden de wil en 

suggesties van hun achterban naar voren 

brengen.  

Er werden drie amendementen ingediend: 

Bij de onderdelen ‘’Mensen’’, ‘’Werk’’ en 

‘’Duurzaamheid’’ en de bestuursvoorzitter 

heeft deze ingediend bij het Gewest 

Friesland.  

 

 Thema-avond energie coöperaties 

Deze bijeenkomst was gepland als 

tweede jaarlijkse bijeenkomst  

(eerste was de debatavond kleine 

scholenproblematiek). Door het 

organiseren van de bijzondere 

ledenvergadering is deze thema-avond 
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doorgeschoven en heeft in januari 

2015 plaatsgevonden. 

 

Bestuursvergaderingen en taakverdeling 

bestuur  

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, 

met uitzondering van de maanden juli en 

december, telkens bij een van de 

bestuursleden thuis. Tijdens de 

vergaderingen waren de meeste 

bestuursleden aanwezig. Tevens is bij de 

vergaderingen iemand van de fractie 

present geweest. 

Het bestuur neemt regelmatig deel aan de 

werkbezoeken van de fractie. 

Het bestuur geeft één of twee keer per 

jaar (bij de jaarlijkse ledenvergadering) de 

Voorwaarts uit. 

Voorzitter: Wim Kunst 

Vicevoorzitter: Annelies Stolp 

Penningmeester: Helmich Wiegersma 

Secretariaat: Ivelina Vossen 

Leden: Herman Spoelstra, Lien Dankbaar 

en Wim de Jong. De leden hebben als 

taak: ledenwerving ( Wim de Jong); 

ondersteuning van de voorzitter t.a.v. 

bezoek nieuwe leden (Lien Dankbaar); 

sociale media (incl. website) en overleg 

redactie Voorwaarts ( Herman Spoelstra). 

Ter ondersteuning van het bestuur staan 

Pieter Bouma (website), Joke de Boer 

(Voorwaarts) en Henk Oostland 

(vertegenwoordiger gewest) paraat. 

Uit de leden van het bestuur maar ook uit 

de overige leden van de afdeling zullen 

commissies (ad hoc)  worden 

samengesteld voor de organisatie van 

specifieke activiteiten, werkzaamheden 

voor de website en sociale media, in 

overleg met het Ombudsteam. 

 

Contact met de fractie 

De gemeenteraadsfractie bestaat uit 4 

leden en 2 opvolgers: Simon ter 

Heide(fractievoorzitter), Fimke Hijlkema, 

Jelke Nijboer, Geeske Mulder 

(gemeenteraadsleden) en de 

raadslidopvolgers Albertiene Vledder en 

Jorrit Knol. De PvdA Ooststellingwerf 

maakt geen deel uit van het college van 

Burgemeesters & Wethouders. 

Er is een informeel overleg tussen 

fractievoorzitter en bestuursvoorzitter. De 

voorzitter van het bestuur neemt deel aan 

de functioneringsgesprekken van de 

fractie en commissieleden. De overige 

bestuursleden wonen in 2015 de 

commissievergaderingen volgens een 

schema maandelijks bij. 

 

Permanente Campagne Commissie 

Namens het bestuur neemt Annelies Stolp 

zitting in de Permanente 

Campagnecommissie (hierna: PC).  

PC is haar werk al in januari/februari 2013 

begonnen. Zij legt verslag van haar werk in 

een draaiboek. 

Er wordt gebruik gemaakt van de 

campagnedata en materialen die door het 

landelijke bureau aangewezen zijn. 

Centraal in de activiteiten van de PC staan 

canvassen en flyeren. 

Het jaar 2015 staat in het teken van de 

Provinciale Staten en Wetterskip 

verkiezingen en de PC maakt een plan 

voor de uitvoering van de 

verkiezingscampagne.  

De PC team bestaat uit: Annelies Stolp 

(campagnecoördinator), Albertine Vledder 
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(mede campagnecoördinator) en Anna 

Oostland en Jorrit Knol. 

 

Ombudsteam  

Onze gemeente is klein en er worden niet 

veel zaken behandeld. Het budget is ook 

gering. Het uitgangspunt blijft burger-

overheid. 

 

Tot Slot 

Als afdeling en bestuur moeten wij 

inzetten op het werven van nieuwe leden, 

een warme cohesie tussen de leden en 

samenwerking met andere afdelingen.  

Een aantal van onze leden is overleden: 

wij gedenken hier Eva Vermoen-Hovingh, 

Jaap Wever, Sipke Bergsma, Gerrit Zijlstra 

en Jaap v.d. Werff.  

Sommigen van onze leden zijn het niet 

eens met de landelijke politiek en dat 

geven ze als reden op om hun 

lidmaatschap op te zeggen. Dat is 

betreurenswaardig, want samen zijn wij 

sterker en dan kunnen wij het verschil 

maken. 

 

Het bestuur blijft ook in de aankomende 

jaren zijn sociaaldemocratische koers 

handhaven ter behartiging van de idealen 

en de maatschappelijke doelen, die ons 

doen samenkomen in onze partij. 

 

Namens het bestuur, 

Ivelina Vossen 

Secretaris PvdA Ooststellingwerf 

Datum: 07 februari 2015

 
 
 
 
 

Werkplan 2015 
afdeling PvdA 

 Ooststellingwerf 

 

1. Inleiding: 

De afdeling heeft op dit moment 124 

leden. 

Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 leden: 

voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 

penningsmeester en drie bestuursleden. 

Het afdelingsbestuur komt 11 keer per 

jaar bijeen. De fractieleden wonen de 

bestuursvergadering om de beurt bij. 

 

2. Organisatorische ( Bestuur & 

Fractie): 

Er wordt een website bijgehouden door de 

webmaster. Daarnaast wordt maandelijks 

een nieuwsbrief van de PvdA 

Ooststellingwerf per e-mail verstuurd. 

De afdeling wordt vertegenwoordigd op 

het congres door de congresafgevaardigde 

en de plaatsvervangende 

congresafgevaardigde. In het gewest 

wordt de afdeling vertegenwoordigd door 

twee afgevaardigden. 

Het afdelingsblad ‘’Voorwaarts’’ verschijnt 

wanneer er een ledenvergadering is.  

Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit 4 

leden en 2 opvolgers. De PvdA maakt geen 

deel uit het college van Burgemeester & 

Wethouders. 

 

De fractie houdt driemaal in de maand op 

donderdag een fractievergadering. Deze 

fractievergadering wordt meestal 

bijgewoond door een lid van het bestuur.  

In november 2013 is het Ombudsteam 

geïnstalleerd. 
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3. Activiteiten: 

In het jaar 2015 zal het Ombudsteam  

binnen de gemeente verder zijn 

dienstverlenende taak vergroten.  

Het vergroten van de financiële 

mogelijkheden blijft ook in 2015 een 

aandachtspunt. Is subsidie vanuit het 

landelijk bureau mogelijk? 

Het bestuur neemt regelmatig deel aan 

werkbezoeken van de fractie. 

Jaarlijks worden er twee 

themabijeenkomsten georganiseerd in 

samenwerking met de fractie: In het jaar 

2015 staat op de agenda thema-avond 

energie coöperaties en transities. Meestal 

worden sprekers uitgenodigd om een 

inleiding te geven op een bepaald 

onderwerp, daarna kan er dan over het 

onderwerp  gediscussieerd worden. 

Het jaar 2015 staat in het teken van de 

Provinciale Staten en Waterschaps- 

verkiezingen. 

De Permanente Campagne Commissie 

maakt een plan over de uitvoering van de 

verkiezingen voor Provinciale Staten en 

Waterschap. 

Actieve ledenwerving ook in het jaar 2015.  

 
 
 

 

‘Van Waarde Observatorium’ volgt 

de decentralisaties van de zorg op 

de voet 

Directeur Monika Sie Dhian Ho van het 
wetenschappelijk instituut van de PvdA, 
de Wiardi Beckman Stichting, komt op 26 
maart 2015 naar hotel De Zon in 
Oosterwolde om, in het kader van een 
groot onderzoek, met ons te discussiëren 
over de decentralisaties. 

 

De Wiardi Beckman Stichting (WBS) en het 
Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) van de 
PvdA werken nauw samen met de PvdA-
afdelingen om een belangrijk project van 
de grond te krijgen: het 'Van Waarde 
Observatorium'. Een wat merkwaardige 
naam voor een grote studie, waarbij het 
gaat om de decentralisaties van 

 zorg aan langdurig zieken of 
ouderen, 

 hulp bij het vinden van werk (of 
een uitkering verstrekken); 

 de jeugdzorg op de voet te volgen. 

Hoe? Door mensen en werknemers in te 
interviewen, door enkele tientallen van 
hen als correspondenten te vragen voor 
het project te bloggen over hun 
ervaringen en door zogeheten 
werkvloersessies te organiseren in een 
groot aantal instellingen. Dat gebeurt met 
cliënten, met mensen die daar werken én 
met betrokken PvdA-raadsleden en -
bestuurders.  

Een groep wetenschappers en andere 
experts buigt zich vervolgens over de 
vraag onder welke voorwaarden bepaalde 
positieve doorbraken op de gebieden 
waar de decentralisaties zijn doorgevoerd 
kunnen worden gerealiseerd en welke 
oplossingen of beleidsalternatieven 
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denkbaar zijn voor geconstateerde 
problemen.  

 

Deze worden gepubliceerd op de 
Observatorium-website en doorgegeven 
aan onze lokale en Tweede-Kamer politici 
die er, indien nodig, een politieke zaak van 
maken. Op de Observatorium-website is 
ook zichtbaar wat de politici daarmee 
bereiken.  

Niet alleen 

Dit kunnen WBS en CLB niet klaarspelen 
zonder de PvdA-afdelingen. In iedere 
afdeling is ontzettend veel kennis en 
betrokkenheid te vinden rondom deze 
thema's. Er zijn altijd wel PvdA-leden die 
werken in de jeugdzorg, een moeder in 
een verpleeghuis hebben, of werken in 
een sociale werkplaats.  

Het is alleen via dit netwerk van 
geëngageerde PvdA-leden dat het project 
de noodzakelijke massa aan interviews en 
werkvloersessies kan organiseren.  

Daarom komt directeur Monika Sie Dhian 
Ho van de WBS op 26 maart, tijdens onze 
jaarvergadering, naar hotel De Zon om het 
met ons te hebben over de 
decentralisaties. Niet in technische of 
bestuurlijke termen, maar meer over de 
vragen als: 

 Wat betekent het voor de mensen 
in Ooststellingwerf?  

 Welke problemen zijn gemakkelijk 
op te lossen en waar loopt het 
moeizamer?  

 Waar maken werkers in het sociale 
domein zich zorgen over?  

 Waar maken de raadsleden zich 
druk om?  

 Welke PvdA-leden zouden willen 
bijdragen aan het ‘Van Waarde 

Observatorium’ via een interview, 
blogs, of een werkvloersessie? 
 

Hoe meer PvdA-leden op 26 maart vanaf 
19.30 uur naar hotel De Zon in 
Oosterwolde komen, hoe beter de 
discussie zal verlopen, hoe meer 
informatie de Wiardi Beckman Stichting 
kan vergaren voor het project en hoe 
beter we allemaal de decentralisaties 
kunnen blijven monitoren. 

 

 

Verkort jaarverslag 2014 fractie 
PvdA Ooststellingwerf 

 
Op 19 maart waren er 
gemeenteraadsverkiezingen. In het begin 
van het jaar was daar de focus volledig op 
gericht. De verwachtingen waren niet 
hoog gespannen, gezien de wat lastige 
partijpolitieke situatie in Den Haag. Bij de 
pakken neerzitten was echter zeker niet 
aan de orde. We hebben met een mix van 
ervaren en jonge nieuwe leden een 
positieve, moderne campagne gevoerd, 
puur uitgaand van eigen kracht. Het 
leverde, ook van onze politieke 
tegenstanders, veel complimenten op, 
maar niettemin verloren we één zetel. We 
bleven steken op vier zetels en na  korte 
voorspelbare collegeonderhandelingen, 
bleef het college van OB, CDA en de VVD 
gewoon zitten. De meerderheid van twaalf 
tegen negen zetels was voor hen 
voldoende om te kiezen voor continuïteit. 
Gekozen tot raadslid voor de PvdA werden 
Simon ter Heide, Fimke Hijlkema, Jelke 
Nijboer en Geeske-Mulder. Wim Kunst en 
Herman Spoelstra trokken zich terug voor 
het commissiewerk, waardoor dit werk nu 
wordt uitgeoefend door Albertine Vledder 
en Jorrit Knol. Een aanzienlijke verjonging 
dus. 
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De verkiezingsuitslag en de 
daaropvolgende collegeonderhandelingen 
waren niet bevorderlijk voor de onderlinge 
verhoudingen in de raad. Al snel was er 
weer sprake van twee kampen. 
Voorstellen van de oppositie tot 
verbetering van voorliggende voorstellen 
waren al bij voorbaat kansloos. Deze 
onwenselijke situatie werd door de PvdA 
in de openbaarheid gebracht tijdens de 
discussie over de Kadernota in juni. Ook 
de Christen Unie stelde één en ander aan 
de kaak via een open brief. Dit alles leidde 
uiteindelijk in de begrotingsvergadering 
van november tot een verzoeningspoging. 
De fractievoorzitter van OB bood in het 
openbaar zijn verontschuldigingen aan en 
het kwam zelfs tot een lunchafspraak 
tussen de fractievoorzitters van de PvdA, 
OB en de VVD. Hierna was een verbetering 
zichtbaar, maar het is een broos proces.  
Een opvallende gebeurtenis was de door 
de PvdA ingediende motie waarin werd 
aangegeven, dat ons vertrouwen in 
wethouder De Boer tot een minimum was 
geslonken. Het voert te ver om in dit korte 
jaarverslag de hele materie uit de doeken 
te doen, maar het komt er op neer, dat de 
PvdA twijfelt aan de politieke kwaliteiten 
van deze wethouder. Er gaat te veel fout 
in de regie in belangrijke dossiers, zoals 
het Centrumplan, de sportaccommodaties 
en het Bestemmingsplan Buitengebied. 
In het vervolg van dit jaarverslag geef ik 
een kort en bondig overzicht van de 
diverse onderwerpen die in 2014 de revue 
zijn gepasseerd.  
 
A. Ruimte. 
1. Centrumplan. Bestaat uit 22 
deelplannen. In 2014 is in overleg met de 
provincie een begin gemaakt met de 
herinrichting van de Venekoterweg en het 
aangrenzende Haerenkwartier. Prima, 
maar voor het overige gaat de realisatie 
moeizaam. Er mankeert nogal het nodige 
aan de communicatie met de 

ondernemers en ook met de 
terugkoppeling van de ontwikkelingen 
naar de raad. Dit heeft geleid tot 
misverstanden en ergernis. Inmiddels is de 
voormalige Rabobank aan het Stipeplein 
door de gemeente aangekocht en is de 
Lidl bezig om te kijken of verplaatsing naar 
’t Oost mogelijk is. Dit laatste is overigens 
in strijd met de door de raad vastgestelde 
uitgangspunten voor het Centrumplan. De 
PvdA neemt aan dat er nu met 
voortvarendheid gewerkt gaat worden aan 
het oplossen van de parkeerproblemen. 
Wat er met de voormalige Rabobank gaat 
gebeuren is nog onduidelijk. 
2. Boerestreek en Appelscha Hoog. 
Hiervoor zijn subsidies binnengekomen 
van het Streekplan en vanuit de 
aanbestedingsvoordelen van de N381. 
Verder is er in het verleden al 2,5 miljoen 
door de gemeente zelf gereserveerd. De 
Boerestreek is opgeknapt. Klaar voor het 
komende toeristenseizoen. Bij Appelscha 
Hoog is de aanbesteding van de realisatie 
van een recreatieve waterplas niet naar 
wens verlopen. De inschrijvingen waren 
hoger dan het budget dat er door de raad 
voor is uitgetrokken. Onzekerheid troef 
dus. 
Ten aanzien van dit onderwerp bestaat er 
in de fractie een dubbel gevoel. 
Enthousiasme voor de plannen, maar zorg 
over de noodzakelijke initiatieven vanuit 
de ondernemerswereld.  
3. De procedure rondom de vaststelling 
van het nieuwe Bestemmingsplan 
Buitengebied is volop gaande. De 
ontwikkeling van de landbouw krijgt 
prioriteit. De bescherming van de natuur 
krijgt veel minder nadruk. Een 
ontwikkeling waar we niet achter staan. 
Wij streven naar meer evenwicht. Dat lijkt 
een ijdele hoop. De beraadslagingen over 
dit belangrijke onderwerp verlopen 
warrig. De PvdA heeft met succes 
aandacht gevraagd voor trekkershutten. 
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4. De realisering van Ecomunity is eindelijk 
een stap verder. De eerste schop is in de 
grond gezet. Parallel werkt men aan het 
kenniscentrum Biobase, een 
samenwerkingsverband tussen Ecomunity, 
provincie, hoge scholen en de gemeente. 
Zolang de gebouwen op het 
bedrijventerrein van Ecomunity nog niet 
klaar zijn wordt de aanzet daartoe 
gegeven in de voormalige Rabobank aan 
de Venekoterweg. Een project met veel 
potentie. De steun die de gemeente 
hieraan geeft wordt raadsbreed 
onderschreven. 
5. De motorcrossbaan Prikkedam heeft de 
gemoederen in 2014 meerdere keren 
beziggehouden. Het nieuw door de raad 
vastgestelde bestemmingsplan is na door 
omwoners ingediende bezwaren door de 
Raad van State naar de prullenbak 
verwezen. Er moest opnieuw naar 
gekeken worden. Het nieuwe instrument 
van een beheersverordening werd ingezet. 
Discussies over openingstijden en de 
parkeerproblematiek waren het gevolg. 
Wat kun je wel en wat kun je niet regelen 
via een beheersverordening? De 
deskundigen spraken elkaar tegen. Het 
college stelde zich behoudend op, zodat 
de realisatie van de wensen van de 
motorcross vereniging naar de lange baan 
werden verwezen. Er is door 
omwonenden opnieuw bezwaar 
aangetekend. Wordt dus vervolgd.   
6. Er wordt drastisch geïnvesteerd in 
energiebesparing bij onze dorpshuizen. 
Een goede zaak. De exploitatie wordt 
hierdoor een stuk gemakkelijker. De 
gelden zijn bijeengebracht door de 
provincie, de gemeente en de dorpshuizen 
zelf.  
 
B. Samenleving. 
1. De overgang van taken van het Rijk naar 
de gemeenten zorgde voor heel veel extra 
werk voor het college, de ambtenaren en 
de raad. Beleidsnotities en bijbehorende 

verordeningen op het gebied van de 
(jeugd)zorg en de participatiewetgeving 
volgden zich in de laatste maanden van 
het jaar in hoog tempo op. Het leverde 
veel discussie op, niet zozeer qua inhoud, 
maar wel over de mandatering van 
bevoegdheden van de raad aan het 
college. De PvdA vond dit veel te ver gaan. 
Ook de keus van het college om te kiezen 
voor verzelfstandiging van deze nieuwe 
beleidstaken, zonder onderbouwing, liet 
de gemoederen hoog oplopen. 
Over de praktische invulling was veel meer 
eenstemmigheid. Het werken met drie 
gebiedsteams kreeg ieders instemming 
Zorg, snel en dichtbij de mensen. Een goed 
middel om te komen tot vroege 
signalering van problemen en snelle actie. 
Dure zorg kan hier wellicht door 
voorkomen worden. 
2. De scholenkoepel Comperio heeft te 
maken met dalende leerlingenaantallen. 
Ook onze gemeente ontkomt niet aan 
sluiting/samenvoeging van scholen. Kijk 
naar Appelscha Boven, Ravenswoud, 
Fochteloo en Langedijke. Ook gesprekken 
over samenwerking van openbare en 
bijzondere scholen worden opgepakt. 
Waskemeer en Donkerbroek zijn hier 
voorbeelden van. In Oosterwolde werken 
twee scholen aan de realisatie van een 
Integraal Kindcentrum. De gemeente heeft 
hierin slechts een formele taak. 
Inhoudelijk is het een zaak van Comperio 
en de betrokken ouders.   
3. Ooststellingwerf is in 2014  in een 
recordtijd een Fair Trade gemeente 
geworden. Daar is ook de PvdA blij mee. 
Ook de millenniumdoelen houden volop 
aandacht. De Verenigde naties gaan in 
2015 nieuwe doelstellingen formuleren.  
4. Langedijke heeft inmiddels snel 
internet. De PvdA heeft hiertoe als eerste 
initiatieven genomen. Ook andere witte 
vlekken in onze gemeente bekijken of ze 
met subsidie van de provincie en een 
garantstelling van de gemeente deze 
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tegenwoordig noodzakelijke voorziening 
kunnen realiseren. 
5. De gemeente heeft extra geld gekregen 
om de armoede te bestrijden. Daarbij ligt 
het accent op gezinnen met kinderen. Het 
heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is er 
een goede bestemming voor deze gelden 
gevonden. Daarbij is de stichting Leergeld 
de spil. Gezinnen kunnen zich daar melden 
voor financiële ondersteuning om de 
deelname van kinderen aan de diverse 
activiteiten in de samenleving te kunnen 
bekostigen. Ook zijn er bonnen verstrekt 
om kleding en schoenen te kunnen kopen.  
6. Met steun van de PvdA is besloten om 
de winkeliers zelf te laten bepalen 
wanneer zij op zon- en feestdagen open 
willen zijn. Hoewel er sociale en religieuze 
reden zijn om hiertegen te pleiten, vindt 
de PvdA dat de verantwoordelijk voor dit 
soort onderwerpen hoort te liggen bij de 
betrokken ondernemers en niet bij de 
gemeente.  
7. De sociale werkvoorziening staat onder 
druk. Er is vanaf 1 januari geen instroom 
meer mogelijk en voor de mensen die er 
op dit moment werken en een contract 
voor bepaalde tijd hebben tot 1 juli 2015 
wordt per persoon bekeken of dit contract 
wordt omgezet in een vast contract 
(beschut werk onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente) of dat er een plaats 
voor hen moet worden gezocht op de 
arbeidsmarkt. De werkgeversorganisaties 
hebben zich verplicht totaal 125.000 
arbeiders in dienst te nemen met een 
arbeidsbeperking. De PvdA maakt zich 
grote zorgen over de uiteindelijke 
gevolgen voor deze groep kwetsbare 
mensen. Een motie van onze kant om de 
werknemers eerst allemaal een vast 
contract aan te bieden haalde geen 
meerderheid. 
 
Planning en Control. 

1. Financiën. De financiën van de 
gemeente Ooststellingwerf zien er 

rooskleurig uit. De Algemene 
Reserve is, mede door een 
meevaller rondom de heffing op 
leidingen in de grond, 13 miljoen, 
waarvan 10 miljoen vrij 
beschikbaar. De schulden nemen af 
door meevallers mede te 
gebruiken voor extra aflossingen 
en de aanwezige risico’s zijn 
volledig afgedekt. Ook is er een 
buffer aanwezig om tegenvallers 
bij de overdracht van de taken van 
het Rijk naar de gemeente op te 
vangen. 

2. Ons verzet tegen de vele in onze 
ogen vaak onnodige besloten 
vergaderingen begint vruchten af 
te werpen en daar zijn we blij mee. 

 
Namens de fractie, Simon ter Heide. 

 

Laat uw stem niet verloren gaan en 
kies Annelies! 
 

 

 

Verkiezingen voor Provinciale Staten  en 

Waterschapsbestuur op 18 maart 

Annelies Stolp (1959) uit Oosterwolde is 

nummer 3 op de lijst voor de waterschap 

verkiezingen. Annelies is aquatisch 

ecoloog en heeft een lange loopbaan bij 

Rijkswaterstaat achter de rug. Zij was 
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betrokken bij vele projecten en 

beleidsprocessen op het gebied van 

watermanagement, waterbeleid en 

waterbeheer. Ze zegt: “Het Wetterskip 

doet ontzettend belangrijk werk voor 

Fryslân. Ook daarom is een hoge opkomst 

op 18 maart belangrijk!” 

Waarom op de PvdA stemmen?  

De PvdA kiest voor ‘eerlijk delen’. Een 

realistische verdeling van kosten tussen 

bedrijven, agrariërs en burgers is 

belangrijk. Het principe van ‘de vervuiler 

betaalt’ moet sterker worden ingezet 

zodat er minder kosten worden 

afgewenteld op de maatschappij. En 

bovendien: de sterkste schouders moeten 

de zwaarste lasten dragen. Dus de laagste 

inkomens moeten ontzien worden.  

De PvdA zet zich in voor duurzaam 

waterbeheer door een zorgvuldige 

belangenafweging in samenspraak met 

verschillende belangenorganisaties. Het 

belang van de burger staat voorop! 

Waarom op Annelies stemmen? 

Ik wil met mijn kennis en ervaring 

bijdragen aan het toekomstbestendiger 

maken van onze watersystemen. In de  

veenweidegebieden bijvoorbeeld, zijn 

maatregelen voor duurzaam waterbeheer 

op korte termijn van groot 

maatschappelijk belang.  

 

Het huidige waterpeilbeheer in deze 

gebieden wordt steeds duurder en heeft 

grote negatieve effecten. Door lage 

waterpeilen verdwijnt het veen. Door 

aanraking met zuurstof oxideert het, met 

als gevolg: enorme uitstoot van 

broeikasgassen en voedingsstoffen. Dat 

leidt weer tot watervervuiling, 

bodemdaling en verdroging van 

natuurgebieden. Dat moet en kan 

duurzamer.  

Maar ook voor de rest van Fryslan geldt: 

met nieuwe inzichten op het gebied van 

bodem en klimaat; door innovatie en 

bewustwording; door samenwerking en 

evenwichtige belangenafweging moeten 

we ons waterbeheer toekomstbestendig 

maken. Daar wil ik me voor inzetten. 

Annelies Stolp, PvdA-kandidaat voor het 

algemeen bestuur Wetterskip Fryslân en 

vicevoorzitter van onze afdeling.

 

Van de redactie: 20 Pagina’s telt deze 

Voorwaarts. Voor een keurig drukresultaat 

moet ik nog vier pagina’s vullen. Die heb ik 

niet. Wel nog een hele pagina met 

adressen.  Daarom krijgt u deze keer 

alleen de adressen van de fractie- en 

bestuursvoorzitter. 

Wim Kunst (voorzitter bestuur) 
Compagnonsweg 12 
8477 RJ Ravenswoud 
0516-427859 of 06-5143399 
w.kunst3@kpnplanet.nl 

Simon ter Heide 
Grietmansstraat 5 
8421 RK Oldeberkoop 
0516-451491 / 06-53740896 
simonterheide@hotmail.com

mailto:w.kunst3@kpnplanet.nl
mailto:simonterheide@hotmail.com
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Ombudsteam NIeuwsbrief 

Dit is de laatste ombudsnieuwsbrief van 
2014. Wij willen graag iedereen bedanken 
die zich het afgelopen jaar heeft ingezet. 
Jullie dichten de kloof tussen de partij en 
de kiezer, ombudsteams helpen mensen 
die zijn vastgelopen in de bureaucratie. 
Onze ombudsteams zijn van onschatbare 
waarde. Wij wensen jullie veel goeds toe 
in het nieuwe jaar. 
 
De decentralisaties: vinger aan de pols 
Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeentes 
meer bevoegdheden. De zogenoemde 3D: 
jeugdzorg, langdurige zorg en de 
participatiewet. Als Partij van de Arbeid 
willen we natuurlijk vinger aan de pols 
houden en ingrijpen als we zien dat er 
dingen mis gaan. Vanuit het ombudsteam 
kunnen jullie hier een belangrijke rol bij 
spelen. Breng opnieuw onder de aandacht 
dat jullie er ook vanaf 2014 zijn voor 
mensen die de weg niet weten of 
vastlopen, bijvoorbeeld via dit 
romppersbericht. Voor raadsleden en 
ombudsteams is er ook een intern 
emailadres in het leven geroepen als jullie 
vragen hebben over de 
decentralisaties: decentralisaties@pvda.nl
. Dit is niet om extern te communiceren. 
Wel lanceren we in januari de 
website www.pvda.nl/zorgindebuurt. 
Deze website is zowel gericht op 
bewoners als raadsleden en ombudsteams 
en gaat specifiek in op de langdurige zorg 
en wat daar verandert. Ook kunnen hier 
via een contactformulier vragen worden 
gesteld. Houd dit dus goed in de gaten! 
Zijn er nog vragen over de wijze waarop je 
als ombudsteam een vinger aan de pols 
van de decentralisaties kunt houden, mail 
dan Shantal Gopal via sgopal@pvda.nl. 
 
Ombudscongres: opnieuw een succes! 
Op 22 november werd het 

Ombudscongres geopend door Hans 
Spekman en Lutz Jacobi. De dag werd 
gevuld met diverse workshops, zoals ‘Hoe 
bereik je de pers als ombudsteam’ en 
‘John Kerstens over de UWV’. De 
presentaties sturen we graag op. Wil jij die 
ook ontvangen, mail dan naar Shantal 
via sgopal@pvda.nl. ‘Tijdens het 
Ombudscongres heb ik vier inhoudelijk 
workshops gevolgd. Grace Tanamal over 
mantelzorg, John Kerstens over UWV, 
Jacques Monasch over huurwoningen en 
wethouder Harry Leunessen (Landgraaf) 
over de WMO. De presentaties waren 
interessant en duidelijk en vragen werden 
goed beantwoord. Ik denk dat de lokale 
ombudsteams door deze workshops 
gemotiveerd en gestimuleerd zijn om met 
de nieuwe kennis aan de slag te gaan met 
nieuwe casussen’. Aldus Nandi van Suylen, 
een medewerker van het landelijke 
ombudsteam. 
 
Naderhand hebben wij vele complimenten 
ontvangen over de opzet van het 
Ombudscongres. Richard van de Burgt 
tweette: ‘@Shantal_Gopal goed werk! Het 
was een mooie dag waar het ombudswerk 
een verdere boost van heeft gekregen!’ 
Ook op onze facebook-pagina PvdA 
Ombudswerk kregen we reacties. Eliane 
de Leeuw reageerde onder een foto met: 
‘Kon helaas het laatste uurtje niet 
meemaken, maar heb genoten van de 4 
workshops en ook het bijleren kennen van 
enkele bijzondere mensen van ook mijn 
partij haha... Bedankt allemaal die er 
waren en de organisatoren voor de 
inspirerende en bemoedigende, positieve 
dag..... Schouders eronder en we gaan er 
allemaal voor toch’. Graag willen wij jullie 
ook complimenteren voor de 
aanwezigheid op het Ombudscongres en 
jullie participatie die niet onopgemerkt is 
gebleven.  
 
75 leden voor de PvdA Ombudswerk 

http://pub.ezine.pvda.nl/r/T5aSOZZ7m7zo+jSWnUMMKQ/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
http://pub.ezine.pvda.nl/r/T5aSOZZ7m7zo+jSWnUMMKQ/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
mailto:decentralisaties@pvda.nl
mailto:decentralisaties@pvda.nl
http://pub.ezine.pvda.nl/r/a636m6OcPZyULMVwPkXCDQ/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
mailto:sgopal@pvda.nl
mailto:sgopal@pvda.nl
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facebook-pagina! 
Na twee maanden kunnen wij met trots 
zeggen dat al 75 leden ons hebben 
gevonden op de PvdA Ombudswerk 
facebook-pagina. Is het je ontschoten? 
Voeg ons dan toe door te klikken op PvdA 
Ombudswerk en maak gebruik van de 
voordelen die de pagina biedt. 
 
Bezoek aan... Ombudsteam Delft 
Het ombudsteam van Delft heeft enkele 
weken geleden een bezoek gehad van 
Jihad en Shantal. Met thee en koekjes 
werden ze verwelkomd door Willy 
Tiekstra. Het was een zeer bijzonder 
bezoek dat voor beide partijen veel 
nieuwe ideeën heeft opgeleverd. Zo gaat 
het ombudsteam van Delft het 
ombudswerk proberen te integreren met 
het canvassen. Dat houdt in dat het 
ombudsteam structureel meeloopt met 
het canvassen. Ook vonden zij het een 
goed idee om het ombudsteam meer op 
de kaart te zetten door social media te 
gaan gebruiken. De leden van het 
ombudsteam Delft werden, naar mate het 
gesprek vorderde, steeds gemotiveerder 
en enthousiaster. Het is voor ons erg 
belangrijk om te weten wat er speelt in 
ombudsteams en de dingen waar zij tegen 
aan lopen. En het is voor ombudsteams 
hopelijk ook een steun in de rug om te 
weten dat wij vanuit het partijbureau 
steun bieden waar het mogelijk is. Al met 
al was het een geslaagd bezoekje. Wil jij 
ook een ombudsbezoek plannen? Mail 
naar Jihad via jehaidouri@pvda.nl. 
 
OMSY – het systeem om ombudszaken te 
registreren 
Omsy, het ombudsregistratiesysteem, 
helpt ons bij het in kaart brengen van de 
type problemen die het meest 
voorkomen. Als jullie dit als afdeling 
gebruiken houd je zelf overzicht welke 
zaken het meest voorkomen én landelijk 
hebben we daardoor ook een goed beeld 

bij wat er leeft. Hier kunnen we 
vervolgens (politiek) op inspelen. Willen 
jullie ook toegang tot Omsy? Mail Shantal 
via sgopal@pvda.nl. 
 
Tips & tricks 
Op het Ombudscongres hebben wij van 
meerdere leden van ombudsteams 
gehoord dat er behoefte is aan tips & 
tricks. Vanaf heden wordt dit een 
structureel gedeelte in de 
ombudsnieuwsbrief. 
 
Zichtbaarheid 
Het is belangrijk om als ombudsteam 
overal zichtbaar te zijn. Over het algemeen 
gaan mensen er niet van uit dat er iets als 
een ombudsteam bestaat, laat staan dat 
zij daar terecht kunnen. Zorg er dus voor 
dat je zichtbaar bent. Doe dit online, met 
een afdelingswebsite en contactgegevens, 
maar vergeet niet dat een groot deel van 
de achterban anders bereikt wordt. Zorg 
voor lokale flyers en visitekaartjes op de 
markt of andere buurtbijeenkomsten. Je 
kunt Printing on Demand gebruiken om 
materiaal op maat te maken. Dit is te 
vinden op mijn.pvda.nl. 
 
Voor meer tips & tricks, praktische zaken 
en inhoudelijke informatie ga je 
naar mijn.pvda.nl. Hier staan alle 
beschikbare documenten over 
ombudswerk. Verder kan je op de 
facebook-pagina van PvdA Ombudswerk 
ook documenten met elkaar delen. Zijn er 
nog vragen, schroom dan niet te mailen 
naar Shantal via sgopal@pvda.nl. 
 
Namens alle medewerkers en stagiaires 
die ondersteunen bij het Ombudswerk 
vanuit het landelijk ombudsteam in Den 
Haag en op het partijbureau en natuurlijk 
Lutz Jacobi en Hans Spekman, wensen we 
jullie fijne feestdagen en een gelukkig, 
gezond en rood 2015!  

-0-0-0- 
  

http://pub.ezine.pvda.nl/r/VRWBF_2nu515me8yhAfrng/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
http://pub.ezine.pvda.nl/r/VRWBF_2nu515me8yhAfrng/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
mailto:jehaidouri@pvda.nl
mailto:sgopal@pvda.nl
http://pub.ezine.pvda.nl/r/9Azy9zfWwuInPKZynZweVg/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
http://pub.ezine.pvda.nl/r/D3cg5PWwbfmIR1wlbvQZZQ/TSzDVN2c4SkuFK4ttVvRXg/cysuIzvD9V6kV52i6r8Fmg
mailto:sgopal@pvda.nl
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