
 

 
 

NIEUWSBRIEF 
PvdA OOSTSTELLINGWERF 

Maart 2015 

 
Verslag PvdA-fractie  
 
Toekomst sportaccommodaties 
Er is weer heel wat gebeurd deze maand 

met de verwikkelingen rondom de 

toekomst van de sportaccommodaties 

voorop. 

Het bureau Drijver en Partners heeft in 

opdracht van het college de situatie in 

Ooststellingwerf in kaart gebracht en 

vervolgens aanbevelingen gedaan voor een 

toekomstbestendig beleid. Het interactieve 

proces bestond uit een enquête, vier 

openbare avonden en na het verschijnen 

van het inventarisatierapport een 

vervolgbijeenkomst op het gemeentehuis. 

Hierna is een visiedocument gemaakt dat 

als basis heeft gediend voor het 

raadsvoorstel dat het college heeft 

voorgelegd aan de raadscommissie 

Samenleving. Daar bleek al snel dat alle 

fracties zich niet konden vinden in de 

uitgangspunten die het college heeft 

gehanteerd. Ook over de gemaakte keuzes 

op detailniveau was veel kritiek. Hier 

wreekte zich dat het college over de 

aanpak geen vooroverleg heeft gevoerd 

met de raad en ook heeft verzuimd het 

ingeschakelde bureau opdracht te geven 

om gesprekken te voeren met verenigingen 

en stichtingen die zich niet konden vinden 

in de inhoud van het rapport en de daarbij 

behorende aanbevelingen. Kortom zowel 

de raad als betrokkenen op de achterste 

benen. Het college kon niet anders dan het 

raadsvoorstel parkeren om in de komende 

maanden te proberen het een ieder beter 

naar de zin te maken. Het onderwerp komt 

opnieuw in bespreking in juni. 

 

Appelscha Hoog in ijskast 
De aanbesteding rondom het kostbare 

project Appelscha Hoog is zodanig 

tegengevallen dat de raad in april wordt 

voorgesteld om het project voorlopig in de 

ijskast te zetten. Hiermee gebeurt waar wij 

de afgelopen jaren keer op keer voor 

hebben gewaarschuwd. Steeds heeft het 

college de door de PvdA geuite zorgen 

afgedaan met de mededeling dat het 

allemaal wel goed zou komen. Ons werd 

gebrek aan vertrouwen verweten. Nu blijkt 

dat het college grote inschattingsfouten 

heeft gemaakt. 

Het bij het graven van de plas vrijkomende 

zand was eerst een lust en werd later een 

last, waardoor er subsidies van de 

provincie aan te pas moesten komen om de 

ontstane (zand)gaten te dichten. Afspraken 

met de provincie over afname van het zand 

bleken in de praktijk niets waard, omdat de 

bestemmingsplanprocedure om te komen 

van landbouw naar recreatief gebruik veel 

meer tijd in beslag nam dan voorzien. 

Gevolg van dit alles is het afschrijven van 

1,5 miljoen en het op de tocht komen te 

staan van nog eens zo’n bedrag van de 

toegezegde provinciale subsidie. Het 

onderwerp komt aan de orde in de 

raadscommissie Ruimte van 7 april 2015.  

 



Samenwerking Oost-, 
Weststellingwerf en Opsterland 
Deze maand werd ook het rapport 

gepresenteerd over de OWO 

samenwerking. Hoe is het tot nu toe 

gegaan en wat zijn de mogelijkheden voor 

de toekomst. In het rapport staan zeker ook 

positieve punten, maar de teneur is toch, 

dat er heel veel vraagtekens gezet kunnen 

worden bij de gang van zaken gedurende 

de afgelopen jaren. Het ingeschakelde 

bureau adviseert om met de meest 

mogelijke spoed een toekomstvisie op te 

stellen en vervolgens over te gaan tot een 

ambtelijke fusie. Ook wordt aangegeven 

dat er voor een bestuurlijke visie geen 

enkel draagvlak is. Ook hier dus voldoende 

stof tot stevige debatten, zoals het er nu 

naar uitziet op 11 mei. De PvdA zal zich 

zeer grondig voorbereiden. Het is immers 

voor onze toekomst een zeer belangrijk 

dossier. 

 

Rioleringsplan 
Bij de beraadslagingen over het vaststellen 

van het Rioleringsplan voor de komende 

vier jaar bleek, zoals wij al hadden 

verwacht, de afgelopen jaren heel veel geld 

overgebleven te zijn. Het gaat om 5,6 

miljoen. 

 
Het college stelde daarom voor het 

onderhoud de komende tien jaren van deze 

buffer te betalen en de rioolheffing die 

periode niet meer te verhogen, anders dan 

met de inflatiecorrectie. De PvdA ging dit 

voorstel niet ver genoeg. In 2024 is er 

volgens de bijgevoegde berekeningen 

namelijk nog 1,5 miljoen in kas. Wij 

hebben voorgesteld dit bedrag terug te 

geven aan de burger in de vorm van een 

eenmalige verlaging van de rioolrechten 

van 10 euro. De meerderheid koos er 

echter voor om de ontwikkelingen af te 

wachten en gaande het proces te bekijken 

of verlaging op termijn een optie is. 

 

Planning en contrôl 
Ons fractielid Fimke Hijlkema is in de 

raadsvergadering van 17 maart tot 

voorzitter benoemd van de commissie 

Planning en Contrôl. Het proces dat 

hieraan is vooraf gegaan verdient geen 

schoonheidsprijs. De onderlinge 

verhoudingen tussen oppositie en coalitie 

hebben hierdoor opnieuw een stevige deuk 

opgelopen. 

 

Klappen 
Natuurlijk waren er ook nog verkiezingen. 

De PvdA behaalde in Ooststellingwerf 

slechts 15,9 % van de uitgebrachte 

stemmen. We zitten in de hoek waar de 

slagen vallen.  

Als fractie hebben we er van alles 

aangedaan om het tij te keren. Alle uren 

canvassen en flyeren in de weken voor de 

verkiezingen hebben helaas niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. 

 

Ledenvergaderingen plaatselijke 
belangen  
Het is de tijd van de ledenvergadering van 

de Plaatselijke Belangen in onze gemeente. 

We waren present in Waskemeer, Elsloo, 

Makkinga en Langedijke.  

 

En verder nog 
Leuk was het in Stellinghaven Appelscha 

waar fractieleden in het kader van NL Doet 



hebben geholpen bij de high tea voor de 

bewoners en hun familie. Dankbaar werk. 

 

Ook veel thema avonden deze maand. Met 

de accountant over de drie centralisaties, 

met de buurtsport coaches en een zitting 

over integriteit.  

 

Verder was er een politiek vrouwenontbijt 

in het kader van internationale vrouwendag 

en een open skeelerles.   

 

Ook waren we getuige van het slaan van de 

eerste paal voor Ecomunity en het tekenen 

van de overeenkomst met de Stichting 

Leergeld in het kader van de 

armoedebestrijding.  

 

Tot slot bezocht de voltallige fractie nog de 

ABO ledenvergadering en de 

jaarvergadering van de afdeling.  

 


