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Verslag PvdA-fractie  
 
Fusie Comperio en Primo hapert 
Rondom de voorgenomen fusie van 

Comperio en Primo zijn inmiddels 

problemen gerezen. De gemeenteraad van 

Weststellingwerf wil, alvorens akkoord te 

gaan, meer invloed op de gang van zaken. 

De raden van Opsterland en 

Ooststellingwerf zijn wel onvoorwaardelijk 

akkoord gegaan. Het is nu nog allerminst 

zeker of de fusie nog wel kan doorgaan, 

aangezien de organisaties niet voornemens 

zijn aan de voorwaarden van 

Weststellingwerf te voldoen.  

 

Zorg niet voor niks taak gemeente 
Er is deze maand uitgebreid gediscussieerd 

over de vraag hoe de gebiedsteams 

organisatorisch en juridisch vorm gegeven 

moeten worden. De coalitiepartijen en D66 

kiezen vooralsnog voor een zelfstandige 

organisatie binnen het gemeentehuis, met 

de intentie om tot externe verzelfstandiging 

over te gaan per 1 januari 2018. Of dit 

laatste mogelijk is, moet nog blijken, want 

er zijn nog heel veel ‘beren op de weg’. 

met name in verband met de rechtspositie 

van medewerkers en op belastinggebied. 

De PvdA heeft tegen deze voorstellen 

gestemd.  

 

Wij vinden dat de medewerkers van de 

gebiedsteams gewoon onderdeel moeten 

zijn van het gemeentelijk apparaat, zodat 

de gemeente(raad) ook daadwerkelijk 

invloed kan uitoefenen op de gang van 

zaken. Het Rijk heeft niet voor niets deze 

taken overgeheveld naar de gemeenten. De 

gemeenten staan dicht bij de mensen is de 

redenering. Dan is het toch weer op afstand 

zetten een onlogische stap. 

 

Opvang vluchtelingen 
In onze gemeente zijn nog geen concrete 

initiatieven om te komen tot een 

voorziening voor vluchtelingen of status 

houders. Dat wil niet zeggen dat er niet 

naar mogelijkheden wordt gekeken. 

Uiteraard is het een onderwerp waar heel 

zorgvuldig mee moet worden omgegaan. 

De gesprekken hierover vinden dan ook 

veelal achter de schermen plaats. De tijd 

zal leren of er op termijn nog een 

voorziening van de grond zal komen. 

 

Wat je met 1 miljoen kunt doen 
Verder is uitgebreid gesproken over het 

vanuit de meevaller bij de heffing van de 

precariogelden ontstane fonds ‘Van onder 

op’, Er is door de raad 1 miljoen 

beschikbaar gesteld voor economische en 

maatschappelijke initiatieven vanuit de 

samenleving. De discussie in de raad ging 

over de manier waarop deze regeling vorm 

moet worden gegeven. Daarbij moet 

gedacht worden aan weigeringsgronden, 

aan welke voorwaarden moet worden 

voldaan, de kosten van uitvoering, een 

onafhankelijke toetsingscommissie, wel of 

geen publieksjury, kunnen ook 

particulieren een aanvraag indienen en 

welk tijdsbestek is met de regeling 

gemoeid. Stof tot discussie genoeg dus. De 

PvdA vond de uitwerkingsvoorstellen van 

het college te duur en te omslachtig. Na 

een toezegging van het college dat ze er 

alles aan zullen doen om de kosten zo laag 

mogelijk te houden en het aannemen van 

enkele door ons ingediende 

wijzigingsvoorstellen hebben wij 

uiteindelijk toch voor gestemd.  



Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 

ook voorstellen vanuit de raad vanuit het 

genoemde miljoen konden worden 

gefinancierd. Daartoe zijn in juni 2015 ook 

diverse moties aangenomen, bijvoorbeeld 

subsidie voor de aanschaf van 

regenwaterinstallaties en het realiseren van 

pannakooien of vergelijkbare 

voorzieningen in alle dorpen.  

 
Het college besloot zonder nader overleg 

met de raad dat bekostiging uit het nieuwe 

fonds niet mogelijk was en de moties 

werden niet uitgevoerd. Hiertegen hebben 

wij protest aangetekend en met succes, Het 

wachten is nu op een memo van het 

college over hoe verder moet worden 

omgegaan met de door de raad 

aangenomen voorstellen.  

 

Ruimte voor nieuw beleid 
November is ook de maand van het 

vaststellen van de begroting voor het 

komende jaar. De financiële situatie van de 

gemeente is florissant. Er is dus ruimte 

voor nieuw beleid. Het college wil daartoe 

pas een aanzet geven in 2017. De PvdA en 

ook diverse andere fracties, ondernamen 

actie om hier nu al een aanzet toe te geven, 

met als gevolg 5 amendementen en 14 

moties. De PvdA probeerde op de 

volgende onderdelen de plannen bij te 

sturen: cultuur, sneller opstellen woonvisie 

(aangenomen), bevriezing onroerende zaak 

belasting (aangenomen), meer aandacht 

voor eenzaamheid, snel internet 

(aangenomen), monumentenbeleid, extra 

voorzieningen voor de minima en het 

aanpassen van de plannen rondom de 

Stationsstraat.  

En verder nog 
Al met al was het een drukke maand. Naast 

de hierboven aangegeven onderwerpen zijn 

nog veel meer technische getinte 

voorstellen de revue gepasseerd. En dan 

hebben we nog de activiteiten buiten de 

normale politieke agenda om. Ik noem er 

een aantal: ledenvergaderingen van de 

Plaatselijke Belangen Oldeberkoop, 

Ravenswoud en Haule, het Remco Heite 

schaaktoernooi, een avond over de invloed 

van raden bij gemeenschappelijke 

regelingen, een raadsconferentie en een 

overleg met de fractievoorzitters over het 

opmaken van een visie in verband met de 

toekomstige samenwerking met 

Weststellingwerf en Opsterland, een 

themabijeenkomst over de organisatie en 

het Klanten Contact Centrum (verbeteren 

contact met de burgers) en een extra 

bijeenkomst over bouwleges. 

 


