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Verslag PvdA-fractie  
 
Wie volgt Hans Welle op in de 

gemeenteraad??? 

Er is nog steeds geen opvolger in de 

raadsfractie van de VVD. Sietse Derks heeft 

lang gewacht met het zenden van de brief 

waarin hij aangeeft alsnog af te zien van zijn 

recht om in de raad plaats te nemen. 

Inmiddels is deze kennisgeving binnen, zodat 

de verwachting is dat de nu weer 

opengevallen plaats door de VVD zal worden 

opgevuld in de raadsvergadering van 21 juni 

2016. Wie daarvoor in aanmerking komt is de 

PvdA nog niet bekend. De oppositiepartijen, 

waaronder de PvdA, hebben in het kader van 

waarheidsvinding en hoor en wederhoor 

vragen aan het college gesteld over het 

vertrek van Sietse Derks als wethouder. Indien 

de antwoorden binnen zijn bekijken we in 

hoeverre verdere actie noodzakelijk is.  

Wordt het nog wat met 
samenwerkende gemeenten? 
De onderhandelingen over de voortgang van 

de OWO samenwerking verlopen moeizaam.  

 
De meerderheid van de gemeenteraad in 

Ooststellingwerf wil vooralsnog niet over een 

bestuurlijke fusie van de OWO gemeenten 

praten. Weststellingwerf wil hier juist vaart 

mee maken en ook kijken of het niet 

verstandig is om Heerenveen hierbij te 

betrekken. Opsterland neemt een 

tussenpositie in. De afgelopen maand zijn de 

verschillen van inzicht uitvergroot en dat vindt 

de PvdA jammer. Wij pleiten voor het vinden 

van een compromis. Neem bijvoorbeeld een 

periode waarin de ambtelijke samenwerking 

wordt geoptimaliseerd, bijvoorbeeld tot na de 

verkiezingen van maart 2018, en start 

vervolgens de fusiebesprekingen. Sluit daarbij 

het toetreden van meer stedelijke gemeenten 

als Heerenveen en Smallingerland niet uit. 

Bekijk goed of dat een meerwaarde kan 

betekenen. Onze oproep om zo te handelen 

heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd. 

Gedoe bij Caparis 
Er zijn grote problemen bij Caparis. Ontslagen 

directeuren, personeel dat te weinig salaris 

heeft ontvangen en opzegging van het 

vertrouwen in de Raad van Commissarissen 

door de ondernemingsraad. Iedere dag 

(negatieve) publiciteit. Niet verwonderlijk, 

want alle betrokkenen geven vrijuit hun 

mening en de ene recht zaak volgt de andere 

op. Erg jammer allemaal. Juist deze 

organisatie die werkgelegenheid schept voor 

de allerzwaksten in de samenleving hoort een 

toonbeeld van rust te zijn. De PvdA fracties 

van de 8 gemeenten die bij de 

gemeenschappelijke regeling zijn betrokken 

zijn al een aantal keren bij elkaar geweest en 

we houden elkaar op de hoogte van de 

beraadslagingen in de  diverse 

gemeenteraden. Voorop staan natuurlijk de 

belangen van de werknemers. Het te weinig 

uitgekeerde salaris wordt nabetaald, maar dat 

moet zorgvuldig gebeuren. Een groot bedrag 

ineens ontvangen kan wellicht op andere 

gebieden een verkeerde uitwerking hebben. 

Een andere zorg van de gemeenteraden is de 

voortgang van de herstructureringsoperatie.  



 
Vertraging van dit proces is onvermijdelijk. 

Het hele gedoe kost ook veel geld, juist op een 

moment dat Caparis weer winstgevend is. De 

problematiek is uitgebreid besproken in de 

commissie samenleving van 31 mei. 

4,5 Miljoen over 
De gemeente Ooststellingwerf heeft ook in 

2015 weer veel geld overgehouden, maar 

liefst 4,5 miljoen, waarvan 1 miljoen in het 

sociale domein. Veel gemeenten geven op 

sociaal gebied minder uit dan begroot. Is er te 

veel bezuinigd? Zijn de gemeenten nog 

efficiënter dan vooraf ingeschat? De PvdA 

heeft aangegeven dat wij in onze gemeente 

een optimale zorg nastreven. Het 

overgebleven geld roept daarbij vragen op. 

Een hoofdonderwerp van discussie bij de 

behandeling van de Kaderbrief op 28 juni 

aanstaande. Dan zal het ook gaan over de 

vraag waarom ondanks de florissante 

financiële positie structurele nieuwe 

investeringen achterwege blijven. 

Woonvisie 
Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe 

Woonvisie, maar het gaat procedureel weer 

heel anders dan wij verwacht hadden. 

 
 In plaats dat er voor 1 mei, zoals was 

toegezegd, een allesomvattend concept ligt, 

werd in de commissie Ruimte slecht een 

algemeen weinigzeggend kader 

gepresenteerd. Dit kader wordt via een 

interactief proces met diverse betrokkenen 

nader uitgewerkt in vier deelthema’s. De rol 

van de raad daarin is nog onduidelijk. Hierover 

wordt na de vakanties nader overleg gevoerd  

op een speciaal te beleggen thema avond. De 

PvdA zal er daarbij alles aan doen om de kader 

stellende rol van de raad veilig te stellen. 

Aanpak achterstallig onderhoud 
wegen 
Het college gaat het achterstallig onderhoud 

van diverse wegen aanpakken. Hiertoe heeft 

de raad incidenteel 650.000 euro ter 

beschikking gesteld.  

 
In 2017 wil men vervolgens verder bekijken of 

het huidige structurele budget voor 

onderhoud wegen moet worden verhoogd. Dit 

vindt de PvdA te laat. Wij zullen dan ook bij de 

Kaderbrief voorstellen doen om het hogere 

budget al in 2017 in te laten gaan. 

 

Onderwijsfusie 
De fusie tussen de onderwijskoepels Comperio 

in Ooststellingwerf en Primo in Opsterland is  

een feit. De gemeente Weststellingwerf is 

alsnog akkoord gegaan.  

Extra veld Waskemeer?? 
De discussie over een extra veld in 

Waskemeer is nog steeds niet afgerond. Het 

onderwerp staat opnieuw op de agenda van 

een extra commissie Samenleving van 8 juni 

aanstaande. De PvdA hoopt dat er dan 

eindelijk een voor iedereen aanvaardbare 

oplossing tot stand komt. Hiertoe hebben wij 



de afgelopen maanden alle partijen in de raad 

opgeroepen. Het blijft spannend. 

Motie VOG-verklaringen 
In de raadsvergadering van 24 mei werd 

unaniem een motie aangenomen over de 

Verklaringen van goed gedrag. Het Rijk wil de 

kosten van afgifte verhogen. Dit is voor 

instellingen in de ogen van de raad 

ongewenst. 

Varia 
De fractie was present bij de ledenvergadering 

van Plaatselijk Belang Oldeberkoop en bij een 

avond over de plannen van de 

gemeenschappelijke regelingen waar 

Ooststellingwerf bij is aangesloten. Het 

driemaandelijkse overleg met de PvdA fracties 

van de OWO gemeenten ging over de OWO 

samenwerking en Caparis. De medewerkers 

van Caparis boden op 30 mei op alle 

gemeentehuizen van de betrokken 

gemeenten een petitie aan. Ook daar waren 

wij bij. Wanda Ottens van de Provinciale 

Staten fractie woonde een fractievergadering 

bij. Dat tekent de goede verhoudingen. Verder 

was er nog een besloten bijeenkomst over 

Venekoten, een OWO bijeenkomst voor 

fractievoorzitters. De in gebruik name van de 

nieuwe voetgangersbrug in Donkerbroek, de 

voorjaarsvergadering van de PvdA Fryslân en 

een Van Waarde bijeenkomst. 
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