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Nieuwe wethouder 
Er is een nieuwe wethouder benoemd. De 
VVD fractie heeft de tijd genomen om een 
goede opvolger te vinden voor Hans Welle die 
de vorige maand na het debat over de 
zonnepaneelvelden is afgetreden. Ze hebben 
gekozen voor een buitenstaander namelijk 
Henk van de Boer, woonachtig in Westerbork 
en in de periode 2011-2015 gedeputeerde in 
de provincie Drenthe. 

 
De heer Van de Boer neemt de volledige 
portefeuille van zijn voorganger over. In een 
kennismakingsgesprek met de raad gaf hij 
direct aan alleen de komende maanden actief 
te zijn in deze gemeente. Hij is dus na de 
verkiezingen van 21 maart 2018 niet meer 
beschikbaar. De benoeming is bekrachtigd in 
de raadsvergadering van 23 mei 2017. 
 

Nieuwe woonvisie 
Na twee mislukte pogingen is het college er in 
geslaagd een nieuwe woonvisie door de raad 
heen te loodsen. Dit ging ook dit keer niet 
zonder slag of stoot. De diverse fracties lieten 
tijdens de behandeling in de commissie al 
duidelijk blijken dat het in het erg algemeen 
geformuleerde stuk ontbrak aan visie en 

ambitie. Vandaar een amendement,  dat 
mede door de PvdA werd ingediend, waarin 
werd opgeroepen om te zorgen voor een zo 
goed mogelijk woon- en leefklimaat en 
voldoende werkgelegenheid, zodat de invloed 
van de krimp tot een minimum wordt beperkt. 
Het is de bedoeling dat de woonvisie in vijf 
programma’s wordt uitgewerkt. De PvdA heeft 
er op aangedrongen dat dit proces zo 
interactief mogelijk wordt opgezet. Met name 
de diverse plaatselijke belangen vinden 
terecht dat hun invloed tot op dit moment te 
marginaal is geweest. Als gevolg van een door 
de PvdA ingediend amendement worden de 
uitvoeringsprogramma’s in een later stadium 
ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Wilt u 
meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op 
onze website. Daar gaat woordvoerder Fimke 
Hijlkema uitgebreid op de materie in. 
 

Vrije reserve van 6 miljoen 
Er is in 2016 ruim 2,6 miljoen overgebleven. Di 
bedrag zal grotendeels worden toegevoegd 
aan de Algemene Reserve. Het niveau van 
deze reserve komt daardoor op 18 miljoen, 
waarvan bijna 6 miljoen vrij beschikbaar.  
Daarnaast is het resultaat op het sociale 
domein ook zo’n 2 miljoen, waardoor de 
reserve voor uitgaven op het gebied van de 
WMO, de jeugdzorg en de re-integratie nu 
ruim 6 miljoen bedraagt. Het overblijven van 
zorggelden bij gemeenten heeft geleid tot 
landelijke publiciteit. We zullen hierover als 
PvdA in juni bij de uiteindelijke vaststelling van 
de jaarstukken dan ook zeker een discussie 
over opstarten. Niet om het overgebleven 
geld aan iets anders te besteden, maar juist 
om te bezien waar de verleende zorg kan 
worden verbeterd. De PvdA heeft de 
jaarstukken ook gebruikt om zorg uit te 
spreken over de voortgang van de  dossiers 
Prikkedam en de bouw van het Ecomunity 
Center. Onze zorg werd door de gegeven 
antwoorden niet weggenomen. Wij houden 
dan ook de vinger aan de pols.  
 

Rekenkamer oordeel niet mals 
De onafhankelijk Rekenkamercommissie heeft 
een rapport uitgebracht over het 
armoedebeleid in onze gemeente. De 
conclusies die in dit boekwerk worden 
getrokken zijn niet mals. Er wordt onder meer 



aangegeven dat er voldoende middelen 
aanwezig zijn, maar dat de doelgroep 
onvoldoende wordt bereikt. Dit komt  door 
een gebrekkige communicatie op de website 
en in de folders die er voor de doelgroep zijn. 
Verder worden er tekortkomingen vastgesteld 
bij de controle van uitgegeven gelden en het 
behandelen van bezwaarschriften. Het college 
moet nog op de harde kritiek reageren, 
waarna discussie volgt in juli. Vooruitlopend 
daarop werden de bevindingen van de 
Rekenkamer al in de commissie Samenleving 
besproken en dienden Groen Links, gesteund 
door de PvdA en de Christen Unie in de 
raadsvergadering van mei  een motie vreemd 
aan de orde van de dag in waarin het college 
werd opgeroepen om bepaalde verbeteringen 
nu al in gang te zetten. Dit was tegen het zere 
been van het college. Zij vonden deze motie in 
dit stadium ongepast. Gevolg procedurele 
discussies,  aan het eind van de avond in een 
emotioneel meningsverschil. De indieners van 
de motie besloten toen wijselijk de motie aan 
te houden tot op een nader moment. 
 

Caparis 
 

 
 
Aan het eind van de maand zorgt een artikel in 
de Leeuwarder Courant over het concept 
herstructureringsplan voor Caparis voor de 
nodige opschudding. In het artikel werd 
aangegeven dat Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf, Leeuwarden en 
Achtkarspelen uit de gemeenschappelijke 
regeling zullen stappen onder nader overeen 
te komen voorwaarden. Navraag leerde dat de 
vier colleges niet vooraf van de publicatie op 
de hoogte zijn gesteld. Hoe de discussie over 
het één en ander nu vorm wordt gegeven is 
even afwachten. Het woord is nu eerst aan de 
diverse colleges en de raden komen zo het nu 
lijkt pas in het najaar aan bod om er wat van 
te vinden. Dat laatste is in de ogen van de 
PvdA onbevredigend. Wellicht komt er de 
komende maand meer duidelijkheid.  

 

Politiek en burger 
De cursus politiek en burger zit er op. De 
cursisten woonden op 23 mei een 
raadsvergadering bij en belangstellenden 
kunnen zich melden bij de partij van hun 
keuze om een fractievergadering bij te wonen. 
Wellicht vinden we een aantal van de 
cursisten terug op de lijsten van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 

Werkbezoeken 
De fractie van de PvdA is begonnen met het 
brengen van werkbezoeken aan de dorpen. 
We zijn inmiddels geweest in Elsloo, 
Donkerbroek, Waskemeer en Makkinga. De 
sfeer is iedere keer weer uitstekend en daar 
waar mogelijk proberen wij vervolgens hand- 
en spandiensten te verrichten bij actuele 
problemen die naar voren worden gebracht. 
We gaan hier de komende maanden mee 
door. 
 

Haerenkwartier 
De raad is ook bezig et het meedenken over 
de mogelijkheden tot verbetering van de 
woonomstandigheden in het Haerenkwartier. 
Na een werkbezoek zijn er inmiddels 
gesprekken geweest met Actium en Scala, 
beide instanties die ook een belangrijke taak 
hebben om het wel en wee in deze wijk te 
verbeteren. In juni staat het onderwerp op de 
agenda van de commissie samenleving, 
waarna er een terugkoppeling plaatsvindt 
naar de bewoners van de wijk. Gelukkig is er 
voor het realiseren van verbeteringen 
provinciale subsidie beschikbaar.  
 

Wat bouwen op Harambe- en 
Blughutterrein? 
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld 
over de afwikkeling van de dossiers Harambe- 
en Blughut terrein. Er bestaat onduidelijkheid 
over het aantal woningen dat op het Harambe 
terrein zal verrijzen en inzake het Blughut 
terrein wil onze fractie graag weten wat er 
precies tussen de beoogde bouwer Zethoven 
Bouwgroep BV is afgesproken over de villa’s 
die op deze fraaie locatie zullen verrijzen. 
 



 

Turfroute 
Mede door de inspanningen van de PvdA 
fractie is gebouwtje nabij de vaart in 
Donkerbroek zodanig opgeknapt dat het dit 
vaarseizoen weer volop door de 
watersportliefhebbers kan worden gebruikt.  

 
Voor de problematiek van het ontbreken van 
voldoende gelden voor promotie van de 
Turfroute door de Stichting Nije Compagnons 
is nog geen oplossing gevonden. Hier zal de 
komende maand duidelijkheid over moeten 
komen.  
 

En verder……. 
De fractie van de PvdA was verder aanwezig 
bij de diverse dodenherdenkingen, een thema 
avond over de Woonvisie, het onthullen van 
de zeildoeken rondom de muziekkoepel in 
Appelscha, de bijeenkomst voor het uitreiken 
van de vrijwilligersprijzen, de 
ondernemersbijeenkomst met Peter Uhm,  de 
ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
Oldeberkoop, een werkbezoek van de raad 
aan het succesvolle bedrijf  Actifood, de 
ledenvergadering van de PvdA 
Ooststellingwerf,  een thema avond over 
jongerenparticipatie en een bijeenkomst van 
de raden in Zuid Oost Friesland over de 
deelname aan diverse gemeenschappelijke 
regelingen. Tenslotte gingen we ook nog even 

op de koffie bij Hans Welle, de afgetreden 
wethouder.     
 
 
 

 
 

 
 

 

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

