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Verslag PvdA-fractie  
 
Dossier Prikkedam 
De eerste commissievergaderingen zijn op 

1 september. In dit maandverslag beperken 

we ons dan ook tot de onderwerpen die in 

deze zomerperiode, los van de normale 

politieke agenda, de aandacht vroegen. 

Opnieuw veel ontwikkelingen in het 

dossier Prikkedam. Het verzoek om een 

voorlopige voorziening werd zoals 

verwacht afgewezen. Dat gold ook voor 

een verzoek van de familie van Rossem om 

de 16 augustus op het circuit geplande 

wedstrijden te verbieden. Op die dag 

organiseerden sympathisanten een optocht 

vanuit het centrum van Makkinga naar de 

baan.  

 
Bijna de voltallige fractie was daar ook, 

samen met 400 anderen mensen die de 

vereniging een hart onder de riem wilden 

steken. De fractie heeft na een extra 

fractievergadering besloten om een 

persbericht uit te geven, waarin stond 

vermeld, dat de PvdA vindt dat het circuit 

in stand moet blijven, uiteraard met een 

goede juridische basis. Dit leverde 

opnieuw veel publiciteit op. De Prikkedam 

was in deze komkommertijd een welkom 

nieuwsonderwerp. Het is jammer dat de 

uitingen op de diverse sociale media niet 

altijd binnen de perken bleven. Het college 

besloot op 25 augustus 2015 om zelf een 

voorlopige voorziening te treffen. Zo lang 

er geen uitspraak is van de Raad van State, 

blijft de huidige situatie intact, omdat de 

belangen van de motorclub zwaarder 

wegen dan die van de bezwaarmakers. De 

familie Van Rossem is tegen dat besluit 

inmiddels weer in beroep gegaan. De PvdA 

vindt hoor en wederhoor erg belangrijk. 

Vandaar dat wij de familie Van Rossem 

hebben uitgenodigd in de fractie van 27 

augustus hun verhaal te komen vertellen. 

Volgende maand meer over dit onderwerp. 

 

Pay roll 
De antwoorden van het college op de 

vragen over de toepassing van de pay roll 

constructie in onze gemeente zijn voor ons 

aanleiding om in de raadsvergadering van 

september een motie vreemd aan de orde 

van de dag in te dienen. Ook daarover 

meer informatie in het verslag van 

september. 

 

OWO visie 
Op 18 augustus heeft er overleg 

plaatsgevonden tussen delegaties van de 

gemeenten Oost- en Weststellingwerf en 

Opsterland. De drie gemeenten stellen voor 

1 januari 2016 ieder een eigen visie op. 

Deze visies zijn vervolgens na de 

jaarwisseling de basis voor de gesprekken 

over verdergaande samenwerking.  

 

Aanpassingen werkwijze fractie 
Binnen de fractie zijn er nieuwe afspraken 

gemaakt over de interne werkwijze met als 

doel de uren die de fractieleden kunnen 

besteden aan het politieke werk zo 

optimaal mogelijk te benutten. Verder zijn 

we genoodzaakt om de ractievergaderingen 

zo nu en dan op woensdagavond te houden 

in plaats van de gebruikelijke 

donderdagavond. De data van de 

fractievergaderingen zijn terug te vinden 

op de website van de PvdA 

Ooststellingwerf. 

 


