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Verslag PvdA fractie juni 
 
 
Caparis houdt de gemoederen bezig 

 

De situatie bij Caparis, het samenwerkings-

verband van acht gemeenten voor de uitvoe-

ring van de sociale werkvoorziening, houdt de 

gemoederen heel erg bezig. Vrijwel elke dag 

leiden de organisatorische problemen tot he-

laas negatieve publiciteit. De directeur zit in-

middels ziek thuis, er lopen gerechtelijke 

procedures over de rechtmatigheid van het 

ontslag van twee eerdere directeuren. De 

ondernemingsraad en de gemeenten 

Heerenveen en Smallingerland hebben het 

vertrouwen opgezegd in de Raad van Com-

missarissen. Verder is de Raad van Commis-

sarissen niet compleet, onder meer omdat 

een door de ondernemingsraad voorgedragen 

lid niet wordt geaccepteerd door de andere 

commissarissen. De betrokken wethouders 

van de betrokken gemeenten zijn het helaas 

ook niet eens over de oplossingsrichting. De 

kwestie houdt natuurlijk ook de betrokken 

gemeenteraden heel erg bezig. Gevolg extra 

overleg tussen de PvdA fracties en een 

emotionele besloten bijeenkomst voor alle 

raadsleden van de 8 gemeenten waarbij tekst 

en uitleg werd gegeven door Engbert van Esch 

en Siem Jansen, één van de commissarissen. 

Inmiddels is er een nieuwe ad-interim direc-

teur benoemd. Hij krijgt de gelegenheid om 

deze zomer te proberen de gemoederen te 

zussen en iedereen weer on speaking turms te 

krijgen. Dat zal ook moeten, want de belangen 

van 2400 zeer kwetsbare mensen die afhanke-

lijk zijn van deze organisatie staan op het spel. 

De PvdA Ooststellingwerf heeft op de diverse 

bijeenkomsten zijn mondje geroerd en meege-

dacht over een te volgen strategie. Ook is de 

PvdA voornemens een extra raadsvergadering 

aan te vragen over dit onderwerp op 12 juli 

aanstaande. Op zo’n avond kunnen alle par-

tijen in onze gemeenteraad in het openbaar 

aangeven wat ze er van vinden. 

Actie bij Caparis 

Investering in gebiedsteams 

Op 8 juni kregen we een overzicht van de 

stand van zaken inzake de financiën over de 

eerste vier maanden van dit jaar. We noemen 

dit de eerste Berap. De resultaten zagen er 

zoals gebruikelijk goed uit. Een overschot van 

bijna 300.000 euro, grotendeels structureel. 

Toch ontstond er politieke commotie, omdat 

het college de Berap aangreep om zonder 

discussie in de commissie en de raad een in-

vestering in het sociale domein door te voeren 

van maar liefst 1 miljoen euro. Dit geld moet 

worden besteed aan meer ondersteunend 

personeel bij de gebiedsteams en het realise-

ren van geschikte werkplekken in het Gezond-

heidscentrum. Kortom niet in het werkveld 

maar aan overhead. Wij hebben als PvdA 

aangegeven dat er procedureel niets van 

klopte en dat wij inhoudelijk alleen akkoord 

zouden kunnen gaan indien het college kan 

onderbouwen dat de investeringen absoluut 

noodzakelijk zijn om de zorg voor de cliënten 
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te verbeteren. Ons voorstel om de besluit-

vorming  daarom te verplaatsen naar septem-

ber haalde het niet, maar met steun van ook 

de coalitiepartijen kregen we het wel zover 

dat er achteraf een volledige verantwoording 

wordt gegeven over de bestedingen en de 

doorvertaling naar het werkveld. Het college 

heeft verder toegezegd zulke belangrijke 

zaken niet weer via de Berap te zullen regelen.  

Sportveld Waskemeer 

 

De langdurige discussie over een extra veld 

voor de voetbalvereniging Waskemeer is nu 

eindelijk afgerond. De voetbalvereniging en de 

oppositiepartijen, waaronder de PvdA, hadden 

een sterke voorkeur voor een kunstgrasveld, 

maar dit bleek niet haalbaar. De meerderheid 

van de raad vond het te duur, was bang voor 

precedentwerking en had er geen vertrouwen 

in dat de VV Waskemeer de exploitatielasten 

zou kunnen opbrengen. Het werd dus een 

Wetra veld, waarbij de discussie in de raad 

uiteindelijk ging over een borgstelling van de 

gemeente voor een bedrag van 60.000 of 

zoals in een door de PvdA ingediend amen-

dement stond het schenken van dit bedrag. 

Dankzij steun van de CDA raadsleden Roel 

Wink en Lianne Veenstra behaalde dit 

amendement een nipte meerderheid. Een 

mooi resultaat.  

Ruimte voor nieuw beleid 

De maand juni is ook de maand van de Kader-

brief. Voor de raadsfracties de gelegenheid 

om de lijnen uit te zetten voor met name het 

jaar 2017 met een doorwerking naar de 

daarop volgende jaren. Na jaren van bezuini-

gingen is er nu ruimte voor nieuw beleid. Het 

college stelde dat er gebruik gemaakt kon 

worden van 5,7 miljoen aan incidentele beste-

dingsruimte. Het was aan de fracties om invul-

ling te geven aan de besteding van dat bedrag. 

Het college gaf slechts enkele suggesties mee 

en gaf ook aan voorstander te zijn van een 

lastenverlichting van 1,9 miljoen te realiseren 

door een verlaging van de rioolheffing en een 

stabilisering voor de lange termijn van de af-

valstoffenheffing. Tijden het eerste overleg 

over de Kaderbrief bleek dat de wensen van 

de diverse partijen voor een groot gedeelte 

parallel liepen. Reden om te onderzoeken of 

er niet meer dan voorheen overleg mogelijk 

was tussen de oppositie en de coalitie partij-

en. Schoorvoetend werd hier een aanzet toe 

gegeven en alras bleken de gesprekken suc-

cesvol te verlopen, met als gevolg heel veel 

amendementen en moties die op voorhand al 

werden gesteund door een meerderheid van 

de raad. Op 28 juni werden er bij de behande-

ling van de Kaderbrief 6 amendementen en 27 

moties behandeld, waarvan het merendeel 

met (vrijwel) algemene stemmen werd aan-

genomen. De PvdA diende initiatieven in voor 

het realiseren van: een duurzaamheidsfonds, 

een structureel budget voor milieu, een ver-

hoging van het structureel budget en een 

knelpunten pot voor het onderhoud van de 

wegen, het benoemen van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner in het kader van de WMO, 

een cursus politiek actief worden en extra 

activiteiten voor re-integratie. Van harte on-

dersteund hebben we moties voor het herin-

voeren van schoolzwemmen, extra aandacht 

voor laaggeletterdheid en dyslexie, extra smil-

eys om de snelheid op wegen te temperen en 

het oplossen van een verkeersknelpunt in Els-

loo. Van belang om verder nog te benoemen 

zijn de bevriezing voor het tweede jaar in suc-

cessie van de onroerende zaak belasting, het 

uittrekken van middelen voor snel internet in 
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het buitengebied  en maatregelen om mantel-

zorgers onder de 18 jaar in bescherming te 

nemen. 

Nieuw systeem kinderopvang 

Juni is altijd een drukke maand. Er zijn nog 

veel meer onderwerpen tot besluitvorming 

gekomen. Er komt een nieuw systeem voor 

het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. 

Beide mogelijkheden moeten vanaf 1 januari 

2018 aan dezelfde kwaliteitsvoorschriften 

voldoen en ook het financieringssysteem gaat 

op de helling. De gemeente Ooststellingwerf 

start nu al, in overleg met de welzijnsorgani-

satie Scala, met het invoeren van het nieuwe 

systeem. De PvdA vindt dit heel verstandig. Zo 

is er ruimte om ervaring op te doen en kan er 

voor 2018 ook nog een evaluatie plaatsvinden. 

De voordelen van het nieuwe systeem zijn in 

de ogen van de PvdA groter dan de nadelen. 

Hulp aan kinderen die een steuntje in de rug 

nodig hebben komt dichterbij en de kosten 

voor de ouders blijven gelijk of dalen, met 

uitzondering van de hoogste inkomens-

groepen. 

Subsidie Venekoten veilig gesteld 

Het college is er in geslaagd de plannen voor 

renovatie van het industrieterrein Venekoten 

Noord voor 1 juli 2016 rond te krijgen. Daar-

mee is de subsidie van 1,25 miljoen van de 

provincie veiliggesteld. Een belangrijk on-

derdeel van de plannen was de uitplaatsing 

van het bedrijf Oenema naar de zuidkant van 

het industrieterrein Venekoten. Ook dat is na 

langdurig en moeizaam overleg tijdig gelukt. 

Nu maar hopen dat Venekoten Noord de 

komende tijd de opknapbeurt krijgt die het 

verdient. De medewerking van de onderne-

mers aldaar is daarbij onontbeerlijk. 

Uitwisseling met jongeren Letland 

De raad heeft verder 13.200 euro beschikbaar 

gesteld om dit jaar een uitwisseling mogelijk 

te maken tussen jongeren uit de voormalige 

zustergemeente Ergli in Letland en Ooststel-

lingwerf. De organisatie daarvan ligt bij het 

Stellingwerfcollege. Het is een meerjarig 

project waarvoor vanaf volgend jaar Europese 

subsidiegelden zullen worden aangeboord.  

Werkbezoeken 

De fractie was verder nog aanwezig bij een 

bezoek van de raad aan Landstra, een inge-

nieursbedrijf aan de Quadoelenweg en Simon 

ter Heide was getuige van de feestelijke uit-

reiking van de diploma’s aan de kinderen van 

het project opstapje van Scala.  

 

Opstapje is een programma waarin ouders 
hun kind door middel van activiteiten, 
voorbereiden op de basisschool. 

Fimke Hijlkema en Cobi Koning deden mee 

aan het werkbezoek van PvdA Fryslân aan het 

asielzoekerscentrum in Drachten. Jelke 

Nijboer was present bij het werkbezoek van 

Tweede Kamer lid Lutz Jacobi en de staten 

fractie aan omwonenden van de N381. Verder 

heeft Jelke Nijboer nog de oproep aan 

Diederik Samsom ‘Ik wil mijn partij terug’ 

ondertekend. Als gevolg waarvan Diederik 

Samsom naar Sint Annaparochie kwam om 

met de groep ondertekenaars te praten. Een 

goed en uiterst zinvol gesprek.  

De  ‘opening’ van de speeltoestellen in het 

Blauwe Bos was een mooie afsluiting samen 

met de barbecue voor de raadsleden, 

collegeleden en ondersteuning. Maar toen 

was het al juli.  


