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Verslag PvdA-fractie  
 
Stationsstraat splijt coalitie 
Het al of niet autoluw maken van de 

Stationsstraat in Oosterwolde splijt de 

coalitie. Even de voorgeschiedenis. Het 

college heeft op verzoek van de 

ondernemers eigenmachtig besloten om de 

Stationsstraat volledig open te stellen voor 

het autoverkeer. Over dit besluit heeft tot 

groot ongenoegen van onder meer de 

Christen Unie, Groen Links en de PvdA 

geen overleg met de raad plaatsgevonden 

en ook de gebruikers van de Stationsstraat 

hebben op geen enkele wijze hun mening 

kenbaar kunnen maken. Gevolg een storm 

van kritiek en zelfs een 

bezwaarschriftenprocedure om op die 

manier het collegebesluit weer terug te 

draaien. Hoofdbezwaar van de klagers is 

de gevaarlijke situaties die het gevolg zijn 

van de combinatie auto’s, fietsers en 

winkelend publiek. De initiatiefnemers van 

deze procedure werden niet ontvankelijk 

verklaard, Het college gaf aan het besluit 

niet terug te willen draaien, maar wel 

bereid te zijn om te kijken naar 

herinrichting van de Stationsstraat om de 

veiligheid te vergroten. De publiciteit over 

één en ander nam inmiddels hand over 

hand toe. 

Tot aan de raadsvergadering van 15 

december steunden de coalitiepartijen het 

beleid van het college. De druk werd 

Ooststellingwerfs Belang blijkbaar toch te 

groot. Totaal onverwacht dienden zij een 

motie in, waarbij het college werd 

opgeroepen de Stationsstraat ’s middags 

weer te sluiten voor autoverkeer. Deze 

motie werd met grote meerderheid, ook 

met steun van de PvdA, aangenomen. 

 
Dit tot groot ongenoegen van coalitiepartij 

VVD, die bij monde van Rineke Valk 

Ooststellingwerfs Belang in niet mis te 

verstane bewoordingen de mantel 

uitveegde. De grote vraag is nu of het 

college deze motie gaat uitvoeren of naast 

zich neer gaat leggen. Dit horen we na de 

jaarwisseling. Spannend!  

 

Loonbedrijf de Samenwerking  
Loonbedrijf de Samenwerking uit Elsloo 

mag nieuwe loodsen bouwen. D 66 en 

Groen Links stemden tegen, omdat er in 

hun ogen sprake was van aantasting van 

een landschappelijk waardevol gebied. De 

PvdA stemde voor omdat de verbouwing 

duurzaam gebeurt volgens de voorwaarden 

die door de gemeente en de provincie zijn 

gesteld en omdat er rond het terrein bomen 

en struiken worden geplant voor een mooie 

landschappelijke inpassing. Voor Elsloo is 

het een zeer belangrijk bedrijf dat aan veel 

mensen werkgelegenheid biedt. 

 

Herstructurering sociale 
werkvoorziening  
In de raad is ook uitgebreid gesproken over 

de herstructurering van de sociale 

werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 

kunnen er geen nieuwe mensen meer bij 

Caparis aan het werk komen. Daardoor 

wordt de organisatie kleiner en minder 

winstgevend. Versnelde afbouw is 

daardoor onvermijdelijk. Over de wijze 

waarop dit moet gebeuren hebben de acht 

bij Caparis betrokken gemeenten een visie 

geschreven. Voor de beoordeling van deze 

plannen stond bij de PvdA voorop dat er 



niemand van deze kwetsbare groep 

werknemers achter de geraniums komt te 

zitten. Deze werkgarantie werd afgegeven. 

 
Verder vinden wij dat de 

ondernemingsraad op een actieve manier 

bij het proces betrokken moet worden. Een 

daartoe ingediende motie werd door het 

college overgenomen. Onder de 

voorwaarde dat alle maatregelen die in de 

toekomst worden genomen eerst aan de 

betrokken raden worden voorgelegd 

hebben wij groen licht gegeven. Over de 

materie heeft vooraf overleg plaats 

gevonden met de betrokken PvdA fracties 

in de diverse gemeenten. Bij dat overleg 

waren ook drie verantwoordelijke PvdA 

wethouders aanwezig. 

 

Prikkedam 
De Prikkedam blijft de gemoederen 

bezighouden.  

 
In het kader van het nieuwe 

bestemmingsplan moest de raad nu een 

voorbereidingsbesluit vaststellen. De PvdA 

maakte van de gelegenheid gebruik om 

nog maar eens de pleister op de wonde te 

leggen. Er wordt procedure op procedure 

gestapeld. Het college wordt consequent in 

het ongelijk gesteld, nu zelfs door onze 

eigen onafhankelijke gemeentelijke 

bezwaarschriftencommissie. Het 

betreffende advies omtrent het gebrek aan 

handhaving is aan de kant geschoven, met 

als gevolg weer een nieuwe procedure bij 

de Rechtbank, aangespannen door de 

familie Van Rossem, als 

vertegenwoordiger van de omwonenden. In 

de ogen van de PvdA duurt alles veel te 

lang. Het college geeft aan zorgvuldigheid 

belangrijker te vinden dan snelheid. Op 

verzoek van de PvdA komt er nu wel een 

tijdspad voor de 

bestemmingsplanprocedure. Ook hebben 

wij aangedrongen op vroegtijdige 

communicatie, ook met de klagers met als 

gevolg een gesprek van wethouder Derks 

met van Rossem op 16 januari 2016.   

 

Adviesraad sociaal domein  
Er komt een nieuwe adviesraad voor het 

sociale domein. De WMO-raad en de 

Cliëntenraad worden opgeheven. De raad 

heeft de verordening en het bijbehorende 

huishoudelijk reglement vastgesteld. De 

discussie ging met name om het beter vast 

te leggen dat naast adviezen aan het 

college ook adviezen aan de raad kunnen 

worden gegeven, Verder vindt de PvdA het 

erg belangrijk dat er in deze adviesraad 

ook ervaringsdeskundigen een plaats 

krijgen. De moties daarover die de PvdA 

samen met Groen Links indiende kregen 

helaas geen meerderheid. 

 

Reclamebelasting 
Het voorstel om huisartsen en daarmee 

vergelijkbare beroepen in de kom van 

Oosterwolde vrij te stellen van 

reclamebelasting haalde het niet. Ook de 

PvdA heeft tegen dit voorstel gestemd. 

Huisartsen zijn ook ondernemers en het is 

niet verkeerd dat ook zij bijdragen aan de 

levensvatbaarheid van het centrum. 

 

Inspreker krijgt reactie 
In de afgelopen raadsvergadering een 

nieuw Reglement van Orde voor raad en 

commissies vastgesteld. Een initiatief van 

de Christen Unie om de raadsleden de 

gelegenheid te geven te reageren op 

insprekers bij de raadsvergadering haalde 



zowaar een meerderheid. De PvdA heeft 

dit amendement van harte ondersteund. 

 

Woningwet 
De raad heeft op een speciale thema avond 

voorlichting gekregen over de nieuwe 

Woningwet.  

 

Debatwedstrijd VMBO 
Erg leuk was de debatwedstrijd tussen 

twee groepen VMBO leerlingen van het 

Stellingwerfcollege. Zij gaan in het 

voorjaar voor het eerst meedoen aan 

landelijke wedstrijden. Onze 

fractievoorzitter heeft één van de beide 

groepen geholpen met de voorbereiding en 

met succes. De jury bestaande uit een 

drietal raadsleden oordeelde dat zijn groep 

het debat over drie actuele stellingen het 

best had gevoerd. Dit soort activiteiten zijn 

het zout in de pap. De andere groep werd 

begeleid door Wolter Slager van 

Ooststellingwerfs Belang. Wij hebben er 

beide veel plezier aan beleefd. 

 

Einde jaar  
Jorrit Knol en Jelke Nijboer waren lid van 

de groep die namens de raad de 

oudejaarsbijeenkomst voor het personeel 

en de raad organiseerde. Samen met Roel 

Wink van het CDA en Jenne Hummel van 

Ooststellingwerfs Belang, ondersteund 

door medewerkers van de griffie, 

verzorgeden ze een spetterend feest als 

afsluiting van 2015. 

 

Het was al met al weer een zwaar jaar, 

maar binnen de fractie van de PvdA is de 

sfeer gelukkig goed. Om dat te 

onderstrepen hebben we het jaar afgerond 

met een kerstdiner bij Lunia in 

Oldeberkoop. Uiteraard op eigen kosten. 

 

 


