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Verslag PvdA-fractie  
 
Start  
Meestal is het de eerste maand van het jaar 
relatief rustig. Maar dat was dit keer zeker 
niet het geval. De agenda’s van de 
commissievergaderingen waren stevig gevuld 
met allerlei belangrijke onderwerpen.  
 

Woonplan schiet niet op 
Laten we met Ruimte beginnen. Het college 
had eindelijk, ruim een half jaar later dan 
eerder toegezegd, een concept woonvisie 
opgesteld en de commissie werd gevraagd om 
toestemming te geven de inspraak op te 
starten. De PvdA fractie was na het lezen van 
de stukken niet bijster enthousiast. Een  echte 
visie op de toekomst  ontbrak en de teksten 
riepen bij ons erg veel vragen op. Die vragen 
zijn voor de behandeling in de commissie 
gesteld, maar de antwoorden namen onze 
twijfel niet weg. De geluiden die wij opvingen 
van het huurdersplatform en ondernemers 
waren ook erg kritisch. Tijdens de behandeling 
in de commissie bleek dat vrijwel alle partijen 
onze kritiek deelden. Niet verwonderlijk dat 
het college heeft besloten de concept 
Woonvisie terug te nemen. Het is de 
bedoeling dat de stukken worden 
herschreven. We krijgen het onderwerp pas 
weer op de agenda in april of mei van dit jaar. 
Dit college worstelt eigenlijk deze hele 
raadsperiode al met dit beleidsonderdeel. Dat 
is jammer want het rijksbeleid is er juist op 
gericht dat de gemeenten meer ruimte krijgen 
om de regie op zich te nemen. 
 

Masterplan Appelscha ook niet 
Ook bij de behandeling van het Masterplan 
Appelscha ging het voor het college niet naar 
wens. Al bij de begrotingsbehandeling in 

november uitte de VVD fractie stevige kritiek 
op het gebrek aan daadkracht in dit dossier. 
Opmerkelijk voor een coalitie fractie. Tijdens 
de commissievergadering bleken ook de 
andere coalitie partijen ontevreden te zijn 
over de gepresenteerde plannen. Daarbij viel 
met name de kritische bijdrage van het CDA 
op. Dualisme in een vorm die wij in deze 
raadsperiode nog niet zo vaak hebben gezien. 
Ook de oppositie, waaronder de PvdA deed 
uiteraard een duit in het zakje, met als 
uiteindelijk gevolg dat ook hier het college 
genoodzaakt was het voorstel voor 
heroriëntatie terug te nemen. De fracties 
kregen twee weken de tijd om hun 
verbeterpunten door te geven. De PvdA heeft 
haar wensen inmiddels op papier gezet. De 
verwachting is, dat het onderwerp opnieuw 
aan de orde komt in de commissievergadering 
van 7 maart aanstaande.   
 

Sportnota 
De onderwerpen die werden besproken in de 
over twee avonden verdeelde commissie 
Samenleving haalden de raad wel. In OWO 
verband is een nieuwe sportnota opgesteld 
voor de periode 2017-2021. Ook hier weer 
sprake van een vertraging van meer dan een 
half jaar. In hoofdlijnen een goed stuk, maar 
de PvdA vond het toch noodzakelijk om een 
aantal amendementen in te dienen.  

 
Deze voorstellen hadden betrekking op het 
opstellen van een uitvoeringsnota waarin de 
prioriteiten van Ooststellingwerf moeten 
worden opgenomen, het inschakelen waar 
mogelijk van topsporters in de gemeente om 
de breedtesport te stimuleren en het in stand 
houden van het instituut buurtsportcoaches 
ook als de Rijkssteun daarvoor komt te 
vervallen. Tot onze vreugde werden alle 
amendementen aangenomen, mede door 
intensief vooroverleg met het CDA.  Aan de 



nota werd op initiatief van de Christen Unie 
ook nog een passage toegevoegd om waar 
mogelijk het zwemonderwijs te stimuleren. 
 

Cultuurbeleid geëvalueerd 
Aan de orde was verder de evaluatie van het 
cultuurbeleid van de afgelopen vier jaar. De 
PvdA vindt dat dit college te veel aan het veld 
overlaat. Dat noemt men met een mooi woord 
cultureel ondernemerschap. De initiatieven 
moeten in de ogen van het college en de 
coalitiepartijen van onder op komen en 
vervolgens wordt bekeken of de gemeente 
daaraan steun kan verlenen binnen het de 
afgelopen jaren uitgeklede budget dat daar 
beschikbaar voor is. Wij vinden dat er voor de 
gemeente ook een regierol is weggelegd. Je 
kunt het veld zo stimuleren en laten zien dat 
cultuur belangrijk wordt gevonden. Cultuur en 
ook sport zorgen immers voor welbevinden en 
dat kan heel veel problemen in de 
maatschappij voorkomen. De gang van zaken 
rondom het Fonds Ooststellingwerf en nu ook 
recent de viering van Ooststellingwerf 500 jaar 
bewijzen dat je via een gemeentelijk initiatief 
prachtige acties van onder af in gang kunt 
zetten. Wij vonden alleen D 66 en Groen Links 
aan onze zijde. Op dit gebied gaan er 
overigens ook dingen goed. Denk aan de 
Bibliotheek en de muziekschool. Anderzijds 
zijn de initiatieven van de gemeente rondom 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 weer 
mager.  
 

Mantelzorg 
Mantelzorg wordt steeds belangrijker. Om 
mantelzorgers ondersteuning te bieden is een 
behoorlijk bedrag in de begroting beschikbaar. 
Niet alle mantelzorgers hebben behoefte aan 
ondersteuning en mensen die dat wel willen 
zijn vaak lastig traceerbaar. De gemeente 
organiseert na overleg met de gemeenteraad 
tegenwoordig diverse activiteiten voor de 
mantelzorgers, variërend van cursussen tot 
pure ontspanning. De deelname hieraan geeft 
een stijgende lijn te zien. De PvdA heeft 
besloten deze manier van werken nog een jaar 
de kans te geven om zich verder te 
ontwikkelen. 
 
 

Evenementenbeleid 
Er is een nieuw evenementenbeleid 
vastgesteld door de burgemeester. 
Aanvaardbare sluitingstijden en een 
vereenvoudiging  bij het aanvragen van 
vergunningen. Zowel de betrokken 
organisatoren als de politieke partijen zijn 
tevreden met het eindresultaat.  
 

Jongerenraad opgeheven 
De jongerenraad is opgeheven. Na een 
hoopvol begin is dit initiatief uiteindelijk 
doodgebloed. Er komt nu een thema avond 
waarin zal worden bekeken hoe de invloed 
van jongeren op het beleid toch een plaats 
kan krijgen.  
 

Gebiedsteams Zorg 
De evaluatie van het functioneren van het 
gebiedsteam over het jaar 2015 leidde tot een 
discussie van meer dan 1,5 uur. De 
tevredenheidscijfers waren op diverse 
gebieden, zoals de informatievoorziening en 
de contacten met de medewerkers, lager dan 
wij hadden verwacht.  

 
Nu was 2015 natuurlijk het eerste jaar dat de 
gemeente verantwoordelijk was voor de 
(jeugd)zorg. Inmiddels zijn de eerste 
kinderziekten er wel uit, zodat de verwachting 
werd uitgesproken dat de cijfers over 2016 er 
beter uit zullen zien. Niettemin werd er voor 
de verbeterpunten, ook door de PvdA, 
uitgebreid aandacht gevraagd. Extra zijn wij 
ingegaan op de problematiek van de 
vechtscheidingen. Samen met Groen Links 
hebben wij een aantal gesprekken gevoerd 
waaruit de indruk is blijven hangen dat het 
van belang is om tijdig extra expertise in te 
schakelen. 



Bestemmingsplannen 
De PvdA heeft vragen gesteld over de gang 
van zaken rondom de bestemmingsplannen 
De Blughut en Het Hooge in Oldeberkoop. Op 
Het Hooge wil het college graag een 
zonnepaneelveld aanleggen. Plaatselijk Belang 
voelt hier niets voor. Zij willen daar zo snel 
mogelijk woningen realiseren en zijn bezig hier 
plannen voor op papier te zetten. De 
confronterende belangen tussen 
zonnepaneelvelden en woningbouw spelen op 
meer plaatsen in de gemeente. Voor de fractie 
van de PvdA is dit een aandachtspunt. Wij 
houden de ontwikkelingen dan ook goed in de 
gaten. 
 

Ooststellingwerf 500 
Samen met de Christen Unie en Groen Links 
hebben wij er via kritische vragen voor 
gezorgd dat het college de viering van 
Ooststellingwerf 500 uitstrijkt over de periode 
1 mei 2017 tot en met 31 december 2017. Dus 
geen concentratie meer in de maand 
september. Dit geeft instellingen meer ruimte 
om hun initiatieven te ontplooien en hiervoor 
subsidieaanvragen in te dienen. Dit moet 
gebeuren voor 15 februari 2017 en er is 
vooralsnog 95.000 euro door het college 
beschikbaar gesteld om projecten te 
subsidiëren.  
 

Thema avond toegankelijkheid 
De thema avond over toegankelijkheid, 
georganiseerd door de WTO en de VAC, was 
zeer de moeite waard.  Met aansprekende 
voorbeelden maakten de diverse sprekers 
duidelijk waar de gehandicapte mens zoal mee 
te maken krijgt als ze mee willen doen aan de 
samenleving. Nieuwe Europese regelgeving 
probeert hierin met voorschriften verbetering 
aan te brengen. 
 

Werkbezoeken 
Natuurlijk was de fractie van de PvdA 
aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie, maar ook 
hebben we weer een begin  gemaakt met 
onze werkbezoeken. Zaterdag 21 januari 
waren we te vinden in Elsloo. We bezochten 
De Samenwerking, De Winkel en de 
gebrekkige parkeervoorziening bij Het Anker. 
Tot slot was er volop aandacht voor het 
Projectplan Restauratie Graftrommels Elsloo. 

Van deze trommels zijn er nog zeven op de 
begraafplaats aldaar aanwezig. Allen geplaatst 
in de periode 1900 tot 1950.  

 
Het napraten in het zaaltje bij de kerk was 
extra aangenaam door de heerlijke 
erwtensoep met roggebrood en snert. 
Daarvoor onze hartelijke dank!  
Een week later waren we in Fochteloo op de 
zorgboerderij van Petra van Rozen. Dit 
werkbezoek werd georganiseerd door de 
Christen, Unie, Groen Links en D 66. Naast een 
afvaardiging van vrijwel alle politieke partijen 
waren ook alle zorgboeren uit onze gemeente 
aanwezig. Ter sprake kwamen de contacten 
met de gemeente. Over het algemeen kregen 
wij positieve geluiden te horen. De enig echte 
aandachtspunten die naar voren kwamen 
waren de kosten voor het vervoer van cliënten 
en de nieuwe manier van factureren per 

1 januari 2017. De zorgboeren is geadviseerd 
daarover in conclaaf te gaan met het college.   
We zijn als fractie het jaar 2017 begonnen met 
een Nieuwjaarsdiner. Zo nu en dan doen we 
ook leuke dingen samen om de teamgeest te 
bevorderen. 
 

 
 

 

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

