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Verslag PvdA-fractie  
 
Ooststellingwerf in top 20 
Opnieuw een relatief rustige maand. De 

meeste opwinding ontstond over een 

voorstel van het college over de hoogte van 

de leges. Een late reactie op een rapport 

van de Rekenkamer over dit onderwerp. 

Die onafhankelijke instelling constateerde 

meer dan een jaar geleden dat 

Ooststellingwerf wat betreft de leges tot de 

duurste 20 gemeenten van Nederland 

behoort. Het advies van toen was dan ook 

daar eens goed naar te kijken. Het college 

heeft daar de tijd voor genomen, maar het 

geconstateerde probleem werd in het 

voorliggende raadsvoorstel niet opgelost. 

De VVD stelde zich, zoals wel vaker de 

laatste tijd, zeer kritisch op. Zij werden 

daarin gesteund door de oppositiepartijen. 

Voor de PvdA aanleiding om voor te 

stellen het college het werk maar over te 

laten doen. De beide betrokken wethouders 

restte vervolgens niet veel anders dan 

eieren voor hun geld te kiezen. Wordt 

vervolgd dus. 

 

Verkeersveiligheid en fietspad 
Bijna raadsbreed werd een voorstel 

aangenomen om de verkeerssituatie rond 

de nieuwe IKC school in Oosterwolde 

Noord veiliger te maken. Alleen Groen 

Links stemde tegen omdat er in hun ogen 

te veel groen geofferd moet worden. Daar 

hadden wij ook wel oog voor, maar voor 

ons legde de veiligheid van de kinderen 

een groter gewicht in de schaal. 

Ook werd geld uitgetrokken voor het 

verbeteren van het fietspad in het Blauwe 

Bos.  

 
Met de muziekschool gaat het goed 
In de commissie samenleving werden de 

leden bijgepraat over de gang van zaken bij 

de muziekschool. Het was voor iedereen 

plezierig om te horen dat het daar heel erg 

goed gaat. Meer leerlingen en goede 

moderne initiatieven. 

 

Vreemd 
Buiten deze summiere agenda om waren er 

tijdens de raadsvergadering maar liefst vier 

moties vreemd aan de orde van de dag.  

 

Payrol 
De PvdA pleitte ervoor om in 

Ooststellingwerf bij het personeelsbeleid 

geen gebruik meer te maken van de payroll 

constructie. Structureel werk wordt soms 

verricht door tijdelijke krachten die minder 

rechten hebben dan normaal. Dit vinden 

wij onwenselijk. We kregen er geen 

meerderheid voor. De tegenstanders gaven 

aan dat het in hun ogen geen regel is, maar 

een grote uitzondering. Toch goed dat we 

aandacht hebben gevraagd voor dit 

probleem. 

 

Opvang vluchtelingen 
Ook in onze gemeente is een bereidheid 

om vluchtelingen op te vangen. Alle 

partijen riepen het college hiertoe op, 

uitgezonderd de VVD. Er spelen drie 

zaken: noodopvang, permanente 

huisvesting en het huisvesten van 

statushouders.  

 
Dat laatste gaat goed in onze gemeente. 

Men voldoet aan de verplichtingen en er 

wordt getracht in overleg met de 

woningcorporaties meer te doen. Het 

college heeft verder gekeken of er 

geschikte locaties in Ooststellingwerf zijn 

voor noodopvang. Tot resultaten heeft dit, 



zo blijkt uit een memo, niet geleid. De 

Christen Unie, Groen Links en de PvdA 

controleren de inspanningen van het 

college intensief. 

 

Prikkedam 
Unaniem is het college gevraagd de 

procedure voor een nieuw 

bestemmingsplan inzake het motorcircuit 

Prikkedam op te starten voor het geval de 

Raad van state het oordeel van de 

Rechtbank dat de eerder aangenomen 

Beheersverordening onverbindend is 

overneemt. De PvdA heeft bij de keuze 

voor dit twee sporenbeleid een leidende rol 

gespeeld. 

Inzake Prikkedam en de openstelling van 

de Stationsstraat voor autoverkeer heeft het 

college ervoor gekozen om de raad niet te 

raadplegen, ondanks de wetenschap dat het 

hier zeer politiek gevoelige dossiers 

betreft. Dit vonden wij jammer en we 

hebben het college dan ook via een motie 

gevraagd in de toekomst, ook al is men 

formeel bevoegd, één en ander anders aan 

te pakken. Overleg met de raad in een 

eerder stadium had naar onze overtuiging 

veel gedoe kunnen voorkomen. De 

coalitiepartijen wilden het college niet 

afvallen, maar wij hopen toch, dat de 

boodschap is overgekomen. 

 

D 66 laat ballonnetje op 
D 66 heeft gepoogd om via een 

initiatiefvoorstel in de APV te laten 

opnemen dat het oplaten van ballonnen in 

onze gemeente wordt verboden. De plastic 

ballonnen komen natuurlijk een keer weer 

naar beneden en veroorzaken sterfte onder 

de vogels.  

 
Het college gaf aan dat er al sprake is van 

een ontmoedigingsbeleid. Verbieden vond 

men een brug te ver. Een lastige afweging 

tussen milieuoverwegingen, het ontnemen 

van plezier van kinderen en de vraag of 

een gemeente zo bevoogdend te werk moet 

gaan. De raad stemde in meerderheid 

tegen. De fractie van de PvdA werd het 

hierover niet eens en stemde voor het eerst 

in deze raadsperiode verdeeld. 

 

Water excursie 
Op 4 september was er een zeer 

interessante raadsexcursie naar 

Spannenburg en Lemmer.  

 
Het thema was water. Vitens en het 

Waterschap presenteerden zich. Het weer 

paste zich aan. De regen viel de hele dag 

met bakken uit de lucht. 

 

En verder nog 
De accountant van de gemeente gaf op een 

thema avond voorlichting over 

afwaardering van gronden. Een taaie maar 

leerzame avond. Verder was de fractie 

vertegenwoordigd op de PvdA Toogdag in 

Leeuwarden en lieten wij ons informeren 

over de scholenproblematiek in 

Waskemeer en Donkerbroek. Met de 

regelmaat van de klok is er overleg met de 

PvdA fracties uit Ooststellingwerf, 

Weststellingwerf en Opsterland. Zo ook 

deze maand Er zijn tegenwoordig veel 

onderwerpen die in alle drie gemeenten 

spelen. Het is goed om elkaars standpunten 

te vernemen en ter zake doende informatie 

uit te wisselen. Tot slot waren we ook 

aanwezig bij een bijeenkomst over het 

peuterwerk in het nieuwe Flexkids 

gebouw. 


