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Stilte voor de storm 
Het was deze maand nog steeds stilte voor 

de storm. Dit beeld zie je wel vaker. De 
eerste maanden na de zomervakantie zijn 

rustig en in november en december is het 
vrijwel onmogelijk om alle, vaak hele 
belangrijke onderwerpen, op een 

ordentelijk wijze te behandelen. Gevolg 
extra vergaderavonden en een rijstebrijberg 

aan stukken. 
 
Fusie Comperio / Primo 

In oktober is het overzichtelijk. Er was 
geen commissie Ruimte en ook de 

commissie Samenleving was 
overzichtelijk. Uitgezonderd de Christen 
Unie en Groen Links is de raad akkoord 

gegaan met de fusie van Comperio en 
Primo, de overkoepelende organisaties 

openbaar onderwijs van respectievelijk de 
gemeenten Oost- en Weststellingwerf en 
Opsterland.  

 

 
Via de fusie hoopt men de overheadkosten 
sterk te beperken en het daardoor 

vrijkomende geld te besteden aan het 
garanderen van goed onderwijs, ook in een 

periode van sterk teruglopende 

leerlingenaantallen.  
 

Geen bezuiniging op huishoudelijke 
hulp 
Bij de behandeling van de Kaderbrief in 

juni van dit jaar heeft de raad op ons 
initiatief het college opgeroepen om de 

huishoudelijke hulp in 2016 te handhaven 
op het niveau van dit jaar. Het college 
heeft tot onze vreugde besloten om dit 

verzoek te honoreren.  

 
De kosten ad 300.000 euro worden betaald 

uit de gelden die het Rijk voor dit en 
volgend jaar heeft verstrekt om de 

werkgelegenheid op dit terrein zo veel 
mogelijk te handhaven. Verder kregen we 
te horen dat het consultatiebureau in 

Appelscha gaat sluiten. Dat vindt de PvdA 
erg jammer, maar het is helaas 

onvermijdelijk. 
 
Eindelijk weer ruimte in begroting 

Tot slot is ook weer uitgebreid gesproken 
over de financiële positie van de gemeente. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat er tot 
en met 2019 sprake is van een sluitend 
meerjarenperspectief. Dat is volstrekt 

uniek. Volgend jaar is er een overschot van 
meer dan een miljoen en ook de 

daaropvolgende jaren gaat het om vele 
honderdduizenden euro’s. Alle risico’s zijn 
afgedekt en er is ook nog meer dan 



€5 miljoen in de Algemene Reserve, vrij 

beschikbaar voor eenmalige uitgaven. Al 
jaren achtereen hebben wij aangegeven dat 

er veel te veel is bezuinigd, maar dit was 
tegen dovenmansoren gesproken. Het 
college is nu eindelijk zover dat ze 

aangeven met ingang van 2017 met nieuw 
beleid te willen komen. En tegelijkertijd 

blijft er dit jaar 35.000 euro over bij het 
armoedebeleid. Dat geld wordt gebruikt 
om de tekorten bij de bewindvoering te 

dekken. Uiteraard is de PvdA het hier niet 
mee eens. Wij komen bij de 

begrotingsbehandeling volgende maand 
met voorstellen hieromtrent.  
 

Risico’s beperkt 
De risico’s die de gemeente loopt in 

verband met de taken die ze extra hebben 
op het gebied van de (jeugd)zorg en de re-
integratie zijn afgedekt met een reserve 

van 2,8 miljoen. In de ogen van de PvdA 
een veel te hoog bedrag, omdat uit de 

huidige cijfers blijkt dat het zelfs maar de 
vraag is of de budgetten wel worden 
overschreden. 

 
Er is gestart met de behandeling van de 
begroting 2016. De PvdA heeft tientallen 
vragen aan het college gesteld die zijn 

behandeld op een speciale vergadering van 
de commissie Planning en Control. Over 

de verdere gang van zaken de volgende 
maand meer. 
 

Blik naar buiten 
Buiten de normale politieke vergaderingen 

om was het wel drukker. We waren present 
bij de business contactdagen in 
Oldeberkoop, op een themabijeenkomst 

over de zorg in relatie tot krimp, de 
inloopbijeenkomst over bestemmingsplan 

buitengebied, een info avond over de op 

stapel staande herstructurering bij Caparis 

en bij de introductie van een zelfrijdende 
auto in Appelscha. Tevens zijn we nog 

ingegaan op de uitnodiging van Ecostyle 
om een kijkje te komen nemen op het 
Ecomunitypark en om te horen wat op dit 

moment de stand van zaken is. Ook het fair 
trade ontbijt in de raadszaal werd niet 

overgeslagen. Het ontbijt werd 
opgeluisterd met een boeiende presentatie 
over duurzaamheid en fair trade. De Fumo 

presenteerde in het gemeentehuis van 
Smallingerland de resultaten tot nu toe en 

de ontwikkelingen voor de toekomst. De 
fractieleden Jelke Nijboer en Fimke 
Hijlkema draaien mee in een pilot van het 

landelijke partijbestuur voor het Van 
Waarde project.   


