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Verslag PvdA-fractie  
 
Caparisperikelen nog niet over 
Weinig ontwikkelingen in de zomerperiode.  

 
Wel was er op 13 juli op verzoek van de PvdA 

een extra commissie Samenleving over de 

ontwikkelingen bij Caparis. Wij hebben de 

wethouder meegegeven dat het aftreden van 

de Raad van Commissarissen in onze ogen 

onvermijdelijk was in verband met het gebrek 

aan vertrouwen in deze instantie bij de 

diverse geledingen. Deze opvatting werd door 

de andere fracties onderschreven en 

uiteindelijk is deze stap ook daadwerkelijk 

gezet. Op dit moment is de nieuwe Raad van 

Toezicht bijna weer op sterkte, inclusief een 

door de Ondernemingsraad benoemd lid. Dat 

wil niet zeggen dat alle problemen uit de 

wereld zijn. De voor de vakanties benoemde 

ad-interim directeur is niet acceptabel voor de 

ondernemingsraad. Zij hebben dan ook 

negatief over een verlenging van zijn contract 

geadviseerd. Niettemin blijft de ad-interim 

toch de komende vier maanden actief. De 

vraag is wat voor effect één en ander heeft op 

het uitvoeren van het herstructureringsplan. 

Hierover heeft de PvdA inmiddels vragen 

gesteld aan het college. 

Raad weer op sterkte 
De gemeenteraad is weer compleet. De 
vacature Derks bij de VVD is op 27 september 
opgevuld door de benoeming van Grietje van 
der Sluis.  
 

EcomunityCenter 
Het onderwerp dat de afgelopen periode de 

meeste aandacht heeft gekregen is de 

voorgenomen bouw van Ecomunity Center. 

Het is de bedoeling dat in dit gebouw, dat 

wordt gefinancierd door de gemeente en de 

provincie, in eigendom komt van een stichting. 

Er komt een restaurant dat zal worden 

geëxploiteerd door een onderwijsinstelling 

met behulp van leerlingen , vergaderzalen en 

flex werkplekken voor ondernemers. Diverse 

onderwijsinstellingen en bedrijven hebben 

hun medewerking toegezegd, waardoor de 

eerst 5 jaar de exploitatie al rond is. Het 

project moet arbeidsplaatsen opleveren en 

veel stageplaatsen. Rondom de financiering en 

de risico’s op het belastinggebied leefden er 

bij de fractie van de PvdA nog heel veel 

vragen. Uiteindelijk zijn wij na het verkrijgen 

van nadere toezeggingen over in een later 

stadium bespreken van nog ontbrekende 

informatie toch akkoord gegaan. Tenslotte zijn 

het scheppen van werkgelegenheid en 

duurzaamheid belangrijke onderwerpen in ons 

verkiezingsprogramma. 

Biobased Economy 

Aanpalend is het onderwerp Biobased 

Economy. Een moeilijke term, maar het komt 

er op neer dat wordt uitgezocht of zo op het 

eerste oog waardeloze materialen toch 

kunnen worden gebruikt bij de vervaardiging 

van duurzame nieuwe producten. Recycling in 

optima forma dus.  

 



De gemeente is voornemens in deze 

ontwikkeling een belangrijke rol te gaan 

spelen. Het bedrijf Ecomunity in de directe 

nabijheid is in dit verband van groot belang. 

Veel bedrijven hebben belangstelling en er 

staan zo’n 50 projecten op stapel. De 

gemeente steekt er de komende jaren 

600.000 euro in. Enigszins abstract misschien, 

maar het ziet er allemaal veelbelovend uit. De 

PvdA heeft dan ook voor het voorstel 

gestemd. 

 

Samenwerking Opsterland, 
Weststellingwerf en 
Ooststellingwerf 
De samenwerking tussen Weststellingwerf, 

Ooststellingwerf en Opsterland blijft de 

gemoederen bezighouden. De raad van 

Westellingwerf wil graag oriënterende 

gesprekken gaan voeren over een bestuurlijke 

fusie  van de OWO  op termijn, waarbij 

Heerenveen als potentiële extra partner niet 

wordt uitgesloten. Het was aan de raad van 

Ooststellingwerf om daarop te reageren. 

Alleen de PvdA, Groen Links en D 66 zijn in 

onze raad voorstander van het opstarten van 

dergelijke gesprekken. Voor de andere 

partijen is dat onbespreekbaar. De discussie 

op 27 september ging over de vraag of in een 

aan Weststellingwerf te zenden brief ook het 

minderheidsstandpunt moest worden 

vermeld. Uiteindelijk is dat inderdaad 

gebeurd. 

 Ooststellingwerf 500 jaar 

Ooststellingwerf bestaat in 2017 vijfhonderd 

jaar. De raad vindt dat dit gevierd moet 

worden en wel in de maand september. Het 

college heeft dit opgepakt en trekt er maar 

liefst 250.000 euro voor uit. De PvdA en ook 

andere partijen vinden dit veel geld. Het 

college heeft toegezegd te proberen de kosten 

te beperken. Er is sprake van een interactief 

proces. Het is de bedoeling dat de initiatieven 

voor de feestelijkheden vanuit de bevolking 

worden aangedragen. Los van het voornemen 

van de gemeente waren voor 2017 al 

evenementen in voorbereiding in 

Oldeberkoop en Appelscha. Met de 

organisatoren zal contact worden opgenomen 

om te bezien of één en ander ingepast kan 

worden.  

 

Zelfrijdend vervoer 

Ooststellingwerf was in september landelijk 

nieuws. De pilot zelfrijdend vervoer in 

Appelscha trok massaal aandacht van de pers. 

Na de feestelijke ingebruikstelling op het 

traject bezoekerscentrum Staatsbosbeheer 

naar het centrum van Appelscha traden er 

echter al snel problemen op met fietsers. De 

veiligheid stond op het spel. Het project heeft 

hierdoor twee weken stilgelegen. Inmiddels 

zijn er aanvullende maatregelen genomen en 

vanaf 6 oktober rijden de busjes weer. De 

provincies Groningen en Drenthe participeren 

in dit innovatieve project.  

Prikkedam 

 
De Raad van State heeft de 

beheersverordening Prikkedam onverbindend 

verklaard. Een tegenvaller voor het college. Bij 

de vaststelling van de beheersverordening gaf 

men nadrukkelijk te kennen dat dit vrij nieuwe 

instrument de problemen rondom Prikkedam 

blijvend zou kunnen oplossen. De PvdA had 

destijds een tegenovergestelde mening, maar 

de meerderheid van de raad volgde het 

college. Wij zullen de komende maand één en 

ander op een rijtje zetten en het onderwerp 

op de agenda laten plaatsen van de commissie 



Ruimte van november. Rest nu niets anders 

verder werken aan een echt bestemmingsplan 

Prikkedam. De raad heeft in het kader van het 

tweesporenbeleid het college al veel eerder 

opgedragen hier voortvarend mee aan het 

werk te gaan, maar van enige snelheid is niet 

echt wat te merken. 

 

€15.000 voor taalklas  

De raad heeft verder besloten 15.000 euro 

beschikbaar te stellen voor een taalklas, een 

initiatief van de overkoepelende 

onderwijsorganisaties.  

 
Het bedrag is bedoeld de 

onderwijsmogelijkheden van kinderen van 

vluchtelingen vanaf zes jaar zo goed mogelijk 

te organiseren. Kleine klassen en een gerichte 

manier van werken zodat de kinderen zo snel 

mogelijk kunnen aanhaken bij het reguliere 

onderwijs.  

Naar buiten 

Ook buiten het gemeentehuis was de fractie 

van de PvdA actief. Een bloemlezing: het 

bijwonen van de uitreiking van diploma’s aan 

de kinderen die hebben deelgenomen aan het 

programma ‘Opstapje’ en de opening van de 

vakantie spelweken, we voerden overleg met 

de ondernemerskoepel CCO en bezochten 

thema avonden over het functioneren van de 

gebiedsteams, wijzigingen in het systeem van 

de begroting en een oefenraad inzake web 

casting, we brachten een bezoek aan 

Ecomunity en twee zorgboerderijen en 

voerden een gesprek met de 

Rekenkamercommissie over het 

armoedebeleid in onze gemeente. Soms zijn 

er ook ontspannende activiteiten voor de 

raadsleden. Daar zijn in deze periode twee 

voorbeelden van: een barbecue in juli en een 

raadsexcursie naar Den Haag in september. 

 

 
 

 
 

 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/
https://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf

