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Begrotingsraad 
Traditiegetrouw wordt in deze maand in een 
extra, vaak lange raadsvergadering de 
begroting voor het volgende jaar vastgesteld. 
Dit jaar was dit op 8 november. De 
behandeling was politiek niet zo spannend, 
omdat in de voorliggende stukken de wensen 
van de raad zoals geformuleerd bij de 
Kaderbrief vrijwel één op één door het college 
waren verwerkt. Alle partijen gaven aan hier 
content mee te zijn. Alleen de VVD greep deze 
gelegenheid tot ieders verrassing aan om het 
college aan te manen tot meer daadkracht en 
snelheid in deeldossiers, zoals bijvoorbeeld 
het Centrumplan en het Masterplan 
Appelscha. Wij delen die kritiek, maar de PvdA 
uit die kritiek op het moment dat die dossiers 
daadwerkelijk aan de orde zijn. En juist op die 
momenten hoor je de VVD over het algemeen 
niet of nauwelijks. Het aantal moties en 
amendementen was gering. De PvdA heeft 
met succes gepleit voor het evalueren en waar 
nodig actualiseren van het Milieubeleidsplan.  
 
Ook de oproep om alles uit de kast te halen 
om braakliggende bouwkavels in kleine 
dorpen zoals Langedijke, Elsloo en Waskemeer 
te bevorderen werd dankzij de steun van 
onder meer Ooststellingwerfs Belang 
aangenomen. Verder hebben wij onze steun 
verleend aan diverse aangenomen moties van 
andere partijen, zoals het niet verhogen van 
de forensenbelasting, meer aandacht voor 
senioren bij het armoedebeleid, het oproepen 
tot initiatieven om de bekendheid van de 
gebiedsteams te vergroten en het verbeteren 
van de bewegwijzering rondom de 
vernieuwde N 381. De door de PvdA 
ondersteunde pogingen van Groen Links om 
de regenboogvlag op de daarvoor geëigende 

dagen op te hangen bij het gemeentehuis 
leden schipbreuk. Het  meerjarenperspectief  
van Ooststellingwerf is zeer positief. Mede 
door naar boven bijgestelde uitkeringen 
vanuit het gemeentefonds zijn er net als de 
voorgaande jaren grote overschotten te 
verwachten. Alle ruimte dus voor veel nieuw 
beleid na de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018. 
 

Raadsvergadering in 14 minuten 
De reguliere raadsvergadering van 15 
november duurde maar 14 minuten. Er 
ontstond alleen enige discussie over het 
voornemen van Weststellingwerf om een 
verkenner op pad te sturen die de 
mogelijkheden zou moeten onderzoeken tot 
een bestuurlijke fusie van Weststellingwerf, 
Ooststellingwerf en Opsterland, eventueel uit 
te breiden met Heerenveen en / of 
Smallingerland. De PvdA greep de gelegenheid 
aan om opnieuw te waarschuwen voor een 
isolement indien Ooststellingwerf niet op een 
dergelijk verzoek tot verkenning zou ingaan. 
D66 onderschreef dit betoog, maar de 
coalitiepartijen vonden de discussie 
prematuur. Het verzoek om medewerking aan 
de verkenning wordt in januari 2017 verwacht. 
Maar kijken wat er dan gaat gebeuren. 
 

Ontwikkelingen Prikkedam zorgelijk 
De ontwikkelingen rondom Prikkedam zijn 
zorgelijk. De Raad van State heeft de beslissing 
van de Rechtbank tot het onverbindend 
verklaren van de beheers verordening 
bekrachtigd.  

 
De PvdA heeft bij de vaststelling van deze 
beheers verordening direct al aangegeven dat 
zij grote twijfels hadden over de juridische 
houdbaarheid en heeft direct na de uitspraak 
van de rechtbank mede het initiatief genomen 
voor het opstarten van de enige mogelijkheid 



die nu nog overblijft, namelijk een nieuw 
bestemmingsplan. Het afgelopen jaar heeft 
het college hier weinig voortgang in geboekt. 
De vooruitzichten zijn ook niet rooskleurig. De 
mogelijkheden tot het aangaan van 
compromissen door de betrokken partijen 
lijken gering. De PvdA vindt dat het college in 
dit dossier veel steken heeft laten vallen en 
weinig daadkracht heeft getoond. Dit zullen 
wij in de raadvergadering van december dan 
ook kenbaar maken. 
 

Commissie Samenleving 
In de commissie Samenleving kwamen nog 
even de aanrijtijden van ambulances aan de 
orde. Met name de Christen Unie vroeg 
aandacht voor dit onderwerp. De gemeente 
gaat hier echter niet over.  
Op verzoek van de PvdA is ook gesproken over 
het door de gemeente in etappes overnemen 
van zo’n 30 medewerkers van de sociale 
werkvoorziening Caparis. Dit in het kader van 
de herstructurering van deze organisatie. De 
PvdA is niet tegen deze ontwikkeling, maar 
heeft wel benadrukt dat een goede 
begeleiding van deze kwetsbare groep 
mensen een absolute noodzaak is.  
 
In de commissie Samenleving van 29 
november presenteerde de stichting O 2018 
haar plannen in het kader van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018.  

 
Deze stichting heeft 12.500 euro subsidie van 
de gemeente ontvangen om deze plannen te 
ontwikkelen, onder de voorwaarde dat zij zelf 
voor de financiering van de uitgewerkte 
plannen zullen zorgen. Uitgangspunt van de 
aansprekende initiatieven die al in 2017 een 
eerste aanzet zullen krijgen is dat in alle 
dorpen van de gemeente de cultuur op allerlei 
manieren dichtbij de mensen zal worden 
gebracht. Als partij die cultuur hoog in het 
vaandel heeft staan, staan wij hier natuurlijk 

volledig achter.  
 
De Jeugdraad is opgeheven. Dit werd duidelijk 
aan de hand van antwoorden van het college 
op vragen over dit onderwerp gesteld door 
Groen Links. Dit leverde even een fel debat op 
tussen de PvdA en wethouder Van Esch. Hij 
beweerde namelijk dat de gemeenteraad dit 
al had kunnen weten, een bewering die 
volgens de PvdA niet gestaafd kon worden.  
 
Ook de mantelzorg was een 
gespreksonderwerp. De activiteiten die vanuit 
de gemeente  voor mantelzorgers worden 
georganiseerd slaan steeds beter aan. Veel 
meer mensen dan voorheen geven zich op 
voor het respijtweekend en speciale uitstapjes 
en cursussen. Het kan allemaal nog veel beter, 
maar de nieuwe aanpak moet enige tijd 
hebben om zich te bewijzen. Voor Groen Links 
gaat het allemaal niet snel genoeg. Zij willen 
meer inspanningen en zijn van plan hierover 
een motie in te dienen in de raadsvergadering 
van december.  
 

Commissie Ruimte 
Veel commotie in de commissie Ruimte van 29 
december over de verkeerssituatie Oude Wijk-
Leidijk in het centrum van Waskemeer. 
Doordat van diverse kanten vrachtwagens aan 
komen rijden ontstaan hier hachelijke 
verkeersituaties. De Plaatselijk Belang 
besturen van de omliggende dorpen hebben 
in 2015 verzocht hier iets aan te doen. Aan dit 
verzoek is voldaan via een, maanden geleden, 
door het college overgenomen motie van de 
coalitiepartijen. Voor de verbreding aldaar is 
50.000 euro uitgetrokken. Nu blijkt dat direct 
aanwonenden niet achter de gekozen 
oplossing staan. Zij zien meer in overleg met 
transporteurs om hen te bewegen via 
Oosterwolde te rijden, of het invoeren van 
eenrichtingsverkeer. De druk werd door hen 
opgevoerd via bezoekjes aan de fracties en 
goed voorbereide inspraak vlak voor de 
behandeling in de commissie. Het mocht 
allemaal niet baten. Het oorspronkelijke 
besluit bleef gehandhaafd. Voor de PvdA was 
het doorslaggevende argument om niet af te 
wijken van eerdere besluitvorming, de 
veiligheid.  



Tot slot werden nog kleine deelplannetjes 
voor het realiseren van woningbouw in  
Haulerwijk en Appelscha besproken.  
 
De fractie was verder aanwezig bij de 
plaatselijk belang vergaderingen van 
Oldeberkoop, Ravenswoud en Haule en er 
werd overleg gevoerd met het gebiedsteam 
over de wijze waarop zij in de toekomst 
verantwoording gaan afleggen aan de raad. 
Onze fractievoorzitter heeft samen met de 
griffier tekst en uitleg gegeven over het 
raadswerk aan een tiental leden van het 
gebiedsteam.  
 
We woonden een thema avond bij over de 
nieuwe Omgevingswet en ook waren wij 
paraat bij diverse inspraakavonden over de 
aanleg van zonnepaneelvelden.  
 
We hebben samen met Groen Links een aantal 
gesprekken gevoerd met mensen die op onze 
flyeractie hebben gereageerd. Hierover later 
meer. 
 
In de fractie kregen we verder nog bezoek van 
de heer Hoekstra. Hij heeft zijn eerdere 
plannen tot het vervaardigen van 
appartementen achter Rikkingahof bijgesteld.  
 
Uiteraard was de fractie ook aanwezig tijdens 
de ledenvergadering, waar zij uitgebreid 
verslag deed van haar werkzaamheden. De 
fractie waardeert de inbreng van de leden 
bijzonder. Reageert u ook eens op onze 
website of op onze facebook pagina? 

 
 

 
 

 
 

 

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

