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Verslag PvdA-fractie  
 
Drie raadsvergaderingen in één 
maand. 
Traditiegetrouw is deze maand altijd erg 

druk. Er zijn altijd veel zaken die het 

college nog voor de vakantie wil afronden 

en het is ook de maand van de kaderbrief 

behandeling (kaders aangeven voor de 

begroting van 2016). Daarnaast worden 

ook nog de cijfers over de eerste vier 

maanden gepresenteerd via de zogenaamde 

eerste Marap. Deze stapeling leidde tot een 

stortvloed van stukken en maar liefst drie 

zeer belangrijke raadsvergaderingen in één 

maand. Om het verslag van de activiteiten 

van de PvdA fractie leesbaar te houden 

beperk ik mij tot de belangrijkste 

onderwerpen. 

 

OWO samenwerking 
Allereerst de OWO samenwerking. 

Uiteindelijk gaat ook Ooststellingwerf, 

conform de handelswijze van 

Weststellingwerf, nu eerst een eigen visie 

opstellen. Dit besluit is in de kern het 

voorstel dat de PvdA fractie al op 11 mei 

2015 in een speciale raadsvergadering over 

dit onderwerp heeft voorgesteld. Blijkbaar 

was de tijd voor een dergelijk besluit toen 

nog niet rijp bij de coalitiepartijen, maar na 

nog een extra discussie hierover op 26 mei 

en het waarnemen van al door ons 

voorspelde ontwikkelingen bij de beide 

andere gemeenten staan nu alle partijen 

achter deze aanpak. De fractievoorzitters 

praten nog voor de vakanties over de 

verdere uitwerking. 

 
Prutswerk sport accommodaties  
De resultaten van de discussie over de 

toekomst van de sportaccommodaties zijn 

in de ogen van de PvdA ronduit 

teleurstellend. Onze fractie heeft dan ook 

met overtuiging tegen de inhoud van de 

visie, geldend tot 2030, gestemd. In een 

poging om de inhoud van het voorstel in de 

door ons gewenste richting bij te sturen 

dienden we vier amendementen in, 

waarvan de drie belangrijkste zonder 

pardon door de coalitiepartijen en de 

Christen Unie werden weggestemd. Om 

een gedegen beslissing te kunnen nemen 

over het al of niet aanleggen van kunstgras 

en de bouw van een nieuwe sporthal bij de 

Dio velden achtten wij het zinvol om de 

besluitvorming uit te stellen. De PvdA 

vindt dat bij beide onderwerpen nader 

onderzoek noodzakelijk is. Over de 

incidentele en structurele onkosten van de 

realisatie van kunstgrasvelden heerste 

volstrekte onduidelijkheid. De informatie 

die wij daarover kregen was heel 

tegenstrijdig. Wat betreft de sporthal 

wilden we de initiatiefgroep die al tien jaar 

ijvert voor deze optie de gelegenheid 

geven een haalbaarheidsrapport te maken, 

zodat we deze mogelijkheid goed konden 

vergelijken met de door het college 

voorgestelde renovatie van de Boekhorst. 

In het debat hebben we alle beschikbare 

argumenten in de strijd geworpen, maar het 

mocht niet baten. Extra teleurstellend, 

gezien de inhoud van het coalitieakkoord 

en de eerdere hoopvolle uitspraken die 

vooral Ooststellingwerfs Belang over deze 

onderwerpen had gedaan. 

 

 
 

De skeelerbaan in Haulerwijk moet worden 

verbreed. De vereniging heeft de helft van 

de benodigde middelen via allerlei acties 



bij elkaar gesprokkeld en heeft de 

gemeente gevraagd de andere helft te 

betalen. Het gaat om een bedrag van 

35.000 euro. Hoewel de raad al unaniem 

heeft aangegeven daartoe bereid te zijn, 

probeert het college dit bedrag boven water 

te krijgen via het provinciale 

Mienskipsfûns. Het verzoek daartoe werd 

in de eerste tranche afgewezen, wegens het 

ontbreken van een bijdrage van de 

gemeente. Curieus omdat de raad zoals 

gezegd bereid is indien nodig zelfs het 

volledige bedrag te betalen. In een 

inmiddels ingediende hernieuwde aanvraag 

vult het college de verlangde eigen 

bijdrage in via eerder aan de 

welzijnsorganisatie Scala verstrekte extra 

middelen om de overlast van de jeugd in 

Haulerwijk een halt toe te roepen. De 

skeelervereniging wordt bij het bestrijden 

van die structurele problemen ineens een 

grote rol toegedicht. De PvdA vindt deze 

aanpak onethisch en vindt het verstrekken 

van een bedrag van 12.500 euro de enig 

begaanbare weg. De coalitiepartijen gingen 

een debat over deze materie uit de weg. Ze 

deden er het zwijgen toe en stemden tegen. 

De materie leverde wel een groot artikel in 

de Leeuwarder Courant op.  

In de visie stond verder, dat er geen nieuwe 

sporthal of sportzaal in donkerbroek komt. 

Deze constatering vonden wij prematuur, 

omdat al eerder met Plaatselijk Belang was 

afgesproken dat we hieromtrent pas een 

besluit zullen nemen nadat het 

haalbaarheidsonderzoek voor een 

multifunctionele accommodatie was 

afgerond. En dat duurt nog even, vooral 

door de problemen rondom de 

samenvoeging van de beide scholen aldaar. 

Het amendement om het college over dit 

onderwerp een halt toe te roepen vond wel 

gehoor. Het werd unaniem aangenomen. 

Terugkijkend op dit al jaren lopende 

dossier sportaccommodaties is maar één 

conclusie op zijn plaats: prutswerk. 

 

 

 

 

Opbrengst precarioheffing besteed 
Er is inmiddels duidelijkheid ontstaan over 

de inning van de precarioheffing, een 

belasting op kabels en leidingen die in de 

gemeentelijke grond liggen. Deze belasting 

wordt geheven vanaf 2011, maar er liepen 

nog bezwaarschriften. Nu deze 

bezwaarschriften zijn ingetrokken is de 

opbrengst tot 2016 incidenteel beschikbaar 

en vanaf die datum structureel (1,2 miljoen 

per jaar). Tot 2016 gaat het om 6,7 

miljoen, waarvan 4,3 is weg geboekt naar 

de Algemene Reserve. Van dit laatste 

bedrag wordt onder meer het achterstallig 

onderhoud van de wegen betaald. Bij de 

kaderbrief stelde het college voor van het 

resterende bedrag 2 miljoen uit te trekken 

voor initiatieven ‘van onder op’. Al 

spoedig bleek dat het college van het 

genoemde bedrag de helft wilde reserveren 

voor Biobase Park als co financiering van 

een project dat totaal 4,3 miljoen kost.  

 

  
 

Dit voornemen leverde felle discussies op, 

vooral doordat het college had verzuimd 

één en ander in de kaderbrief te benoemen. 

Uiteindelijk gaf de raad toch zijn fiat. Het 

geld wordt gereserveerd voor dit doel, 

maar alleen gebruikt indien het zeker is, 

dat het geen staatsteun is, er voldoende 

extra werkgelegenheid door ontstaat en de 

gemeente geen verdere risico’s loopt. Over 

de besteding van het resterende miljoen 

werd na een uitvoerig debat 

overeenstemming bereikt. Het is 

beschikbaar voor economische en 

maatschappelijke initiatieven vanuit de 

maatschappij of de raad. 

 

 



Armslag in 2016 
Bij de behandeling van de kaderbrief was 

er sprake van een stortvloed aan moties. 

Alle partijen probeerden, nu er ineens nog 

meer geld beschikbaar is, hun prioriteiten 

aan te geven voor de begroting van 2016. 

Deze ‘strijd’ leverde voor de PvdA goede 

resultaten op. De raad sprak in 

meerderheid uit dat de onroerend zaak 

belasting in 2016 moet worden bevroren en 

ook werd het college opgedragen er alles 

aan te doen om de huishoudelijke hulp in 

2016 op het niveau van dit jaar te 

handhaven. Opmerkelijk was het feit dat 

wij deze successen bereikten door het 

verdeeld stemmen van de fractie van 

Ooststellingwerfs Belang. Ook onze motie 

over de noodzakelijke vervanging van de 

geluidsinstallatie in de raadszaal vond 

gehoor, dit keer zelfs unaniem. Ook 

initiatieven van andere partijen haalden een 

meerderheid, ook met onze steun. Ik noem 

er een paar: onderzoeken naar subsidie 

voor het particulier opvangen van 

regenwater de aanleg van panna kooien in 

diverse dorpen en de aanleg van een 

energieopwekkend fietspad. Logistiek 

verliep de kaderbrief discussie niet naar 

wens, maar over de uiteindelijke resultaten 

mogen we niet klagen. 

 

Derks zet hoog in 
Wethouder Derks heeft deze maand zijn 

plannen voor Appelscha gepresenteerd. Na 

het afblazen van de aanleg van een 

waterplas kwam de subsidie van de 

provincie op de tocht te staan. Overleg 

over een andere besteding van de gelden 

was noodzakelijk. Het lijkt er op, dat de 

provincie de op 3 juni door de wethouder 

gepresenteerde alternatieven voor de 

invulling van het Masterplan zal 

accepteren. Van de 1,5 miljoen die 

beschikbaar is, moet 810.000 euro nog dit 

jaar worden uitgegeven. De raad reageerde 

enthousiast en was zelfs bereid om nog 

ruim 200.000 extra uit te trekken om alle 

gepresenteerde opties uit te voeren. 

 
De wethouder vroeg echter daar nog even 

mee te wachten, om het precaire proces 

met de provincie niet te verstoren. Het gaat 

onder meer om het verhogen van de 

uitkijktoren aan de Bosberg, het verzorgen 

van betere verbindingen tussen de diverse 

attracties en het plaatsen van 

kustvoorwerpen in de natuur. Op termijn is 

het de bedoeling om van het aangekochte 

terrein in Appelscha Hoog een 

evenemententerrein te maken in het kader 

van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 

2018. De wethouder zet met al deze 

plannen hoog in. Zijn enthousiasme is 

aanstekelijk, maar de risico’s op mislukken 

zijn ook evident aanwezig. Het zal alleen 

lukken indien er bij de ondernemers en de 

bevolking een vonk overslaat. Dat is geen 

gemakkelijk proces. Ook is er nog steeds 

onduidelijkheid over de realisatie van de 

klimtoren op de Boerestreek. De 

wethouder geeft keer op keer aan dat de 

toren er komt, maar de tijd schrijdt voort 

en er gebeurt niets. Al met al een spannend 

dossier dat wij op de voet volgen. 

 

 

 

 

 



Lijnen op de weg 
Het college gaat nu ook aan de gang met 

het belijnen van daartoe in aanmerking 

komende wegen in het buitengebied. Niet 

de eerste prioriteit van de PvdA. Wij zijn 

niet overtuigd van de noodzaak daartoe. 

Feit is dat veel burgers denken dat de 

veiligheid ermee wordt gediend. De tijd zal 

het leren. 

 

Thema’s 
De raad heeft op een extra ingevoegde 

thema avond nadere uitleg gekregen over 

Biobase en de gang van zaken rondom 

Caparis en er is ook een avond gewijd aan 

het onderwerp krimp en vastgoed. 

 

O, O, O 
De PvdA heeft vrij optimistische 

Algemene Beschouwingen gehouden. Wij 

merken dat de debatten pittiger worden, dat 

er minder op de man wordt gespeeld en dat 

er over diverse onderwerpen beter overleg 

mogelijk is met de coalitie. Vooral de 

VVD stelt zich ineens kritischer richting 

college op. In dat kader zijn wij trots, dat 

er als afsluiting van de raadsvergadering 

van 24 juni een initiatiefvoorstel van de 

PvdA unaniem is aangenomen. Het ging 

daarbij om het gebruik door de raad van de 

post onvoorzien algemeen. Een bedrag van 

21.000 euro, welk budget al jarenlang niet 

is gebruikt door de strenge eisen die er aan 

het uitgeven van dit geld zijn verbonden. 

Onvoorzien, onvermijdbaar en 

onuitstelbaar.  

Wij wilden graag dat de raad het bedrag 

ook kan uitgeven indien er slechts één van 

de drie o’s van toepassing is. Uiteindelijk 

kwam er in goed overleg een compromis 

tot stand. Er moet altijd sprake zijn van 

onvoorzien in combinatie met een van de 

andere twee o’s. De nieuwe regeling wordt 

geëvalueerd in november 2016. Wij hopen 

dat de huidige positieve ontwikkeling zich 

na de vakanties doorzet.  

Tijd voor reces 
Het aantal volks vertegenwoordigende 

taken was deze maand gering. We waren 

paraat bij de receptie in verband met het 

50-jarig bestaan van de minigolfvereniging 

in Appelscha en we ontvingen in de fractie 

een afvaardiging van de besturen van de 

VV Waskemeer, de korfbalvereniging 

Lintjo uit Oldeberkoop en de ABO. 

Er staan nog maar een paar dingen op 

stapel. Tijd voor een welverdiend reces. 


