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Gerda de Wreede 50 jaar PvdA lid  
Gerda de Wreede uit Oosterwolde (68) was 

dit jaar de enige jubilaris van onze 

afdeling, maar dan ook meteen een die al 

50 jaar lid is van de PvdA.   

Als meisje van 18 is ze in 1965 lid 

geworden en dat is ze, komend uit ‘een 

echt rood  nest’, altijd gebleven. Ze 

woonde toen met haar man en drie 

kinderen in Rotterdam. Inmiddels is ze 

weer terug in Oosterwolde en ze wil er 

nooit meer weg. 

 

 
 

Als kind en jongvolwassene hielp ze vaak 

mee met canvassen en folders 

rondbrengen. Dat ze dan de folders van 

VVD en ARP uit de brievenbussen trok, 

werd haar misschien toen niet in dank 

afgenomen, maar wij hebben het haar 

vergeven en we hopen dat Gerda nog lang 

lid mag blijven van de PvdA. 

Wim Kunst (voorzitter) 

 

 
 

Verslag PvdA-fractie  
 
OWO samenwerking 
In deze relatief gezien rustige maand was 

de OWO samenwerking het belangrijkste 

onderwerp. Over deze problematiek is een 

afzonderlijk stuk geschreven, ook terug te 

vinden op onze website en verderop in 

deze nieuwsbrief. Gemakshalve wordt op 

deze plaats hier naar verwezen. 

 

Ter Borch Esch 
Het onderwerp woningbouw op Ter Borch 

Esch kreeg op de raadsvergadering van 26 

mei nog een politiek staartje. Doordat het 

onderwerp vorige maand van de agenda is 

gehaald, heeft de raad niet de gelegenheid 

gekregen om de rol van het college in de 

procedure onder de loep te nemen. Om de 

nog levende vragen toch in de politieke 

arena te kunnen bespreken nam D 66 het 

initiatief tot het voeren van een 

interpellatiedebat omvattend het stellen 

van ruim tachtig vragen. Voor zo’n debat 

is toestemming nodig van de meerderheid 

van de raad. De coalitiepartijen verwezen 

het verzoek naar de prullenbak. Dit leverde 

een fel ordedebat op. De PvdA gaf aan dat 

zo een minderheid door een meerderheid 

monddood wordt gemaakt, ondemocratisch 

handelen dus. Het hielp echter niet. D 66 

dient de vragen nu schriftelijk in. 

Ook Groen Links probeerde via een motie 

over instandhouding van de paar ongerepte 

Essen die Ooststellingwerf nog rijk is een 

besluit om woningbouw aldaar in de 

toekomst onmogelijk te maken te forceren. 

Eveneens zonder resultaat. Alleen de 

oppositiepartijen stemden voor. 

 

Biodiversiteit 
Het enig andere belangrijke onderwerp 

tijdens de raadvergadering was de 

vaststelling van een plan om de 

biodiversiteit te bevorderen. De flora en 

fauna in onze gemeente optimaliseren! Het 

voert te ver om alle detailpunten hier op te 

sommen, maar alle partijen waren 

ingenomen met de door het college 

aangegeven koers. Om de plannen de 



komende jaren volledig uit te kunnen 

voeren was er 4500 euro te weinig budget.  

 
Op initiatief van de PvdA besloot de raad, 

met alleen de stem van de VVD tegen, dit 

ontbrekende bedrag vanuit de Algemene 

Reserve beschikbaar te stellen.  

 

Blijverslening 
Er is ook nog een ander succes te melden. 

De door de PvdA ingediende motie vreemd 

aan de orde van de dag over de 

‘Blijverslening’ werd na een stevig debat 

als gevolg van warrig verzet door de 

portefeuillehouder alsnog ondersteund 

door alle partijen. Het college gaf 

uiteindelijk zijn verzet op en dacht zelfs 

mee bij het formuleren van een voor 

iedereen acceptabele tekst. De 

‘Blijverslening’ is een nog in 

voorbereiding zijnde methode om oudere 

mensen die geen hypotheek van de bank 

kunnen krijgen om noodzakelijke 

verbouwingen van hun huis te bekostigen 

te helpen. De gemeente gaat hierbij een rol 

spelen. De motie roept het college op om 

direct na invoering constructief te bekijken 

of invoering in Ooststellingwerf tot de 

mogelijkheden behoort. 

 

Kaderbrief 
De raad heeft deze maand ook de 

Kaderbrief gekregen. Hierin worden de 

lijnen uitgezet voor de begroting van 2016. 

De eerste vergadering hierover leidde 

direct tot heftige schermutselingen. 

Aangezien de behandeling van de 

Kaderbrief gepland staat voor 16 juni 2015 

wordt deze materie uitgebreid besproken in 

het fractieverslag van de volgende zeer 

drukke maand. 

Buiten de politieke arena om was het rustig 

in mei. De fractie was aanwezig bij de 

maandelijkse bestuursvergadering van de 

afdeling, er werd een aantal malen overleg 

gepleegd met de andere oppositiepartijen 

en we waren present bij de busrit voor 

nieuwe inwoners van onze gemeente. 

 

Voortgang proces OWO 
samenwerking stagneert 
 

Oost- en Weststellingwerf werken al jaren 

samen. Opsterland heeft zich drie jaar 

geleden bij hen aangesloten. Inmiddels zijn 

er op diverse beleidsterreinen al afdelingen 

samengevoegd en vooral bij de overgang 

van taken van het Rijk naar gemeenten is 

bij het opmaken van onderliggende 

stukken samen opgetrokken. De 

doelstelling is kwaliteitsverbetering en 

besparing op personeelskosten, zonder dat 

de burger daar in de praktijk wat van 

merkt. 

Het bureau Code Samen heeft in opdracht 

van de colleges van de drie gemeenten de 

gang van zaken tot nu toe op een rijtje 

gezet.  

 
Foto Nieuwe Ooststellingwerver 

Zij concludeerden, dat er weliswaar op 

deelpunten positieve resultaten zijn bereikt, 

maar dat door een gebrek aan regie en 

stootkracht het proces dreigt te verzanden. 

Het uitgebrachte rapport is als het er op 

aan komt erg negatief. Dit tot grote 

verrassing van de betrokken 

gemeenteraden. Zij leefden in de 

veronderstelling dat alles naar wens 

verliep. Signalen dat dit niet het geval was 

werden niet afgegeven. De teneur: 



niemand weet waar de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid ligt, onderlinge 

verhoudingen staan bij leidinggevenden 

onder druk, geen wij gevoel en de eigen 

coleur locale is veel te veel leidend.  

De raden werd voorgesteld eerst een 

gezamenlijke visie te formuleren en 

vervolgens een ambtelijke fusie aan te 

gaan. Dat is een zelfstandig instituut in de 

vorm van een gemeenschappelijke regeling 

onder een één hoofdige leiding. Dit 

instituut werkt dan voor de drie gemeenten. 

Op 11 mei vergaderden de drie raden van 

de gemeenten gelijktijdig. 

Weststellingwerf besloot eerst een eigen 

visie op te stellen voor 31 december 2015. 

Opsterland nam een vergelijkbaar besluit, 

alleen gieten ze het daar in de vorm van 

een startnotitie op grond waarvan een 

nadere handelswijze wordt uitgewerkt. In 

Ooststellingwerf werd conform het 

voorstel van Code Samen, overgenomen 

door de drie colleges, beslist. Het initiatief 

van de PvdA om die lijn te verlaten en 

hetzelfde besluit te nemen als 

Weststellingwerf haalde op 11 mei geen 

meerderheid.  

Door de geschetste gang van zaken 

ontstond een ingewikkelde situatie. De 

colleges besloten de drie presidia bijeen te 

roepen om te kijken of er geen ‘konijn uit 

de hoge hoed’ getoverd kan worden. Of die 

bijeenkomst er ook daadwerkelijk zal 

komen is onduidelijk. De signalen die ons 

vanuit de andere gemeenten bereiken 

geven daartoe weinig hoop. Vandaar dat de 

PvdA op 26 mei in de raadsvergadering 

nogmaals heeft geprobeerd de raad zover 

te krijgen om een besluit te nemen conform 

de raad van Weststellingwerf. Ook dit maal 

zonder succes. Het kan haast niet anders 

dat een dergelijk besluit uiteindelijk 

onvermijdelijk is. Voor verdere 

onderhandelingen dienen de drie 

gemeenten immers eenzelfde startpositie te 

hebben. De tijd zal het leren. 

 


