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Verslag PvdA fractie 

 
In juni vindt altijd de belangrijkste vergadering 

van het jaar plaats. Wij noemen dat de Kader-

brief. De raad praat dan over het beleid dat in 

het volgende begrotingsjaar gevoerd moet wor-

den. Het college geeft een voorzet en het is aan 

de raad om verder richting te geven. De fractie 

van de PvdA vindt dat wij in deze discussie 

mooie resultaten hebben bereikt.    

 

Nieuw beleid 
Het college deed in de Kaderbrief het voorstel 

om geen nieuw beleid en geen actualisatie van 

de beleidsprogramma’s te doen. Als redenen 

werden aangegeven dat men een volgend col-

lege de ruimte wilde geven en dat het ambtelijk 

apparaat overbelast was. De gemeenteraad was 

het daar echter over de hele breedte niet mee 

eens en diende 31 moties en 2 amendementen 

in. De PvdA was hoofdindiener van één amen-

dement en drie moties en diende daarnaast veel 

moties samen met andere partijen in. 

 

OZB en belastingen 
Er waren twee scenario’s voor het verlagen 

van de tarieven rioolheffing. Het college stelde 

voor om te kiezen voor de kleinste verlaging 

van de tarieven. Door het amendement van de 

PvdA blijft de mogelijkheid bestaan dat er 

tijdens de begrotingsbehandeling een keuze 

gemaakt kan worden uit twee verlagings-

mogelijkheden. De VVD diende, mede inge-

diend door de PvdA, een amendement in voor 

handhaving (en niet verhoging) van de huidige 

OZB-tarieven. Beide amendementen werden 

aangenomen. 

 

 

Subsidie Kunstwerf 
De motie van de PvdA voor een extra subsidie 

(terugbrengen op het oorspronkelijke subsidie-

peil) voor Kunstwerf, een organisatie die ont-

zettend veel werk verzet voor weinig geld, 

werd mede ingediend door alle andere partijen. 

Het college nam de motie over.  

 

Welzijn en educatie 
In het kader van welzijn en educatie werden 

(bijna) raadsbrede moties ingediend voor 

verhoging van de dorpsbudgetten, bewust-

wordingscampagne cyberpesten, bijdrage 

Alzheimercafé en uitbreiding uren opbouw-

werk. Deze moties werden door het college 

overgenomen, behalve de motie voor uitbrei-

ding van het aantal uren opbouwwerk. Maar 

deze motie haalde het alsnog door de steun van 

Groen Links, OoststellingwerfsBelang en 

PvdA. Deze motie is ingediend naar aanleiding 

van het rapport over de aandachtsgebieden 

(Haerenkwartier en Haulerwijk).  

 

Verkeersveiligheid 

 
 

De veiligheid voor fietsers stond in drie moties 

centraal. Het gaat dan om een fietsverbinding 

Ravenswoud-Appelscha en de Grindweg 

Nijeberkoop-Oldeberkoop. De PvdA diende 

beide moties mee in en is blij dat er onderzocht 

wordt hoe de veiligheid voor fietsers verhoogd 

kan worden. De motie voor een fietspad Rond-

weg N919 (rond Oosterwolde) haalde het niet; 

wat de PvdA betreft kunnen fietsers ook prima 

door Oosterwolde blijven fietsen. Bovendien 

levert het geen extra veiligheid op zolang een 

dergelijk fietspad uitkomt bij de brug in de 

N919-Opsterlandse Compagnonsvaart. Hoewel 

iedereen het er over eens is dat op dat punt 

aandacht moet zijn voor fietsers is het nog niet 

zover dat een oplossing aanstaande is.  

Een motie die niet alleen de veiligheid voor 

fietsers, maar ook voor andere weggebruikers 

betreft, namelijk die voor graskeien en extra 

wegbelijning werd ook overgenomen.  
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Flippobrug 
Dit onderwerp kan bijna niemand zijn ontgaan. 

Op Facebook en op de internetpagina van de 

NOS werd het ontwerp voor een regenboog-

beschildering van de brug breed gedeeld. De 

PvdA wilde een motie indienen om de brug 

van een verfje/coating te voorzien. De mooie 

RODE kleur is immers al lang niet meer mooi 

rood, maar de VVD kwam net even eerder met 

de motie om de Flippobrug in de regenboog-

kleuren te schilderen. Wij hebben deze motie 

van harte mee ingediend. Deze motie haalde 

het ruimschoots, CDA en OB stemden ver-

deeld.  

 

Duurzaamheid 
Hoewel het college de motie duurzaamheid 

(een uit meerdere moties samengestelde motie) 

ontraadde omdat er in september een nieuw 

milieubeleidsplan in de raad aan de orde komt, 

haalde deze motie het ruim. In de motie wordt 

het college  onder andere opgeroepen doelstel-

lingen te formuleren en daarbij onder andere 

stichting DO! en energiecoöperatie “De Een-

dracht” te betrekken, plannen te maken om 

onze inwoners te ondersteunen te komen tot 

energieneutraal wonen en een klimaatactieplan 

op te stellen.  

 

Cursus politiek actief en 
scholierenprogramma 
Het afgelopen jaar hebben meerdere klassen 

van het Stellingwerf College deel genomen aan 

het scholierenprogramma dat de raad (en grif-

fie) in samenwerking met Prodemos hebben 

georganiseerd. Vele, vele scholieren leerden 

dat de burgemeester niet de baas is van de 

gemeente, maar dat  de gemeenteraad dat is. 

Ook maakten zij kennis met het werk van 

raadsleden en gingen het debat met elkaar aan 

over een actueel onderwerp. 

In het voorjaar van 2017 werd de cursus 

“politiek actief” gegeven. In vier avonden 

wordt uitgelegd hoe de politiek werkt, wat de 

gemeente doet, wie waarvoor verantwoordelijk 

is etc. Een onderdeel van de cursus is het 

bijwonen van een raadsvergadering als gast 

van de raad en het speeddaten met raadsleden. 

Tenslotte is aan iedereen de mogelijkheid 

geboden één of meerdere fractievergaderingen 

bij te wonen. Er deden deze keer 50 mensen 

mee, een erg grote groep. Dat was ook één van 

de redenen om deze training vaker te organi-

seren. Een kleinere groepsgrootte is beter. De 

PvdA is blij dat deze, door ons ingediende 

motie (met mede-indiening van bijna alle 

partijen) unaniem is aangenomen.  

 

De raad zelf 
Ook onze motie voor het weer in ere herstellen 

van de fractiebudgetten werd breed gedragen. 

De fracties krijgen een budget om bijvoorbeeld 

bijeenkomsten te organiseren of sprekers uit te 

nodigen. Een kleine bijdrage om het raadswerk 

gemakkelijker te maken.  

 

Tevreden 
De Partij van de Arbeid is erg tevreden met het 

verloop van deze Kaderbriefbespreking. Niet 

alleen door de vele binnengehaalde punten die 

van belang zijn voor onze inwoners, maar 

omdat alle moties in goede harmonie tussen 

alle partijen werden besproken in de week voor 

de raadsvergadering. Overleg tussen de fracties 

leidde tot mooie voorstellen voor onze inwo-

ners. En daar zijn wij blij mee!  

 

Jaarrekening 2016 Sociaal domein 
Ook dit jaar is het budget voor de WMO, de 

Jeugdzorg en de re-integratie niet volledig 

benut. Er is ruim twee miljoen overgebleven, 

waardoor de Reserve Sociaal Domein inmid-

dels is opgelopen tot ruim zes miljoen. Omdat 

de cijfers over de eerste vier maanden van 

2017 geen afwijkend beeld te zien geven, 

verwacht de PvdA dat de hoogte van de 

reserve de komende jaren nog verder zal 

 

 
2 miljoen van WMO budget bleef over 

 

oplopen. De fractie van De PvdA heeft het 

college gevraagd uit te zoeken of het mogelijk 

is om de nu geleverde zorg verder te optima-

liseren. Investeren daarin kan immers zowel 

incidenteel als structureel. Voor dit verzoek 

kregen we brede steun van de andere partijen 

met als gevolg dat wethouder van Esch heeft 

toegezegd in een later stadium met een memo 

van het college te komen waarin nader op deze 
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materie zal worden ingegaan. Dit alles met als 

doelstelling: zorggelden horen niet op de plank 

te liggen maar gebruikt te worden om het 

welzijn van onze inwoners op een zo hoog 

mogelijk peil te brengen. 

 

Berap / Marap  
Deze termen staan voor bestuurs- en manage-

ment rapportage. In deze stukken staan het ge-

voerde beleid en de financiële gevolgen daar-

van over de eerste vier maanden van 2017 

centraal. Ook nu weer het gebruikelijke beeld. 

Een overschot van 600.000 euro waarvan maar 

liefst ruim 200.000 structureel. Met de inmid-

dels bekende positieve gevolgen van de mei-

circulaire (uitkeringen van het rijk aan onze 

gemeente veel hoger dan verwacht) is er in de 

meerjarenramingen voor de komende jaren 

sprake van een overschot van een paar miljoen 

per jaar. Een mooi vooruitzicht voor een nieuw 

college na de verkiezingen van 21 maart 2018. 

Temeer daar de reserves ook hoog zijn. De 

PvdA heeft in haar bijdrage aangegeven dat het 

geld in Ooststellingwerf over de plinten klotst. 

Moeten we daar trots op zijn? De PvdA vindt 

van niet. Al jaren doen we onze inwoners 

tekort door deze gelden niet te gebruiken voor 

nieuw nuttig beleid op velerlei gebied.   

 

Recreatieschap Drenthe 

Ooststellingwerf is samen met alle gemeenten 

uit Drenthe lid van dit samenwerkingsgebied. 

En daar is de PvdA blij mee. Het is een organi-

satie die met de financiële inbreng van de ge-

meenten onevenredig veel weet klaar te krij-

gen. Na jaren van bezuinigingen was nu een 

verhoging van de bijdrage aan de orde. De raad 

toonde hier begrip voor en ging zonder morren 

akkoord. 

 

N381, onvrede omwonenden 
De bewoners van de Tjabbekamp, ’t Hooge-

zand en de Balkweg nabij Donkerbroek vinden 

dat hun belangen bij de aanleg van de N381 

zijn verkwanseld. Zij hebben last van geluids-

overlast en lichtinval. En dat terwijl door de 

provincie is beloofd om het gebied na de aan-

leg van de vierbaansweg met een plus achter te 

laten. Op initiatief van de PvdA fractie is er 

een bijeenkomst met betrokkenen en het PvdA 

statenlid Wanda Ottens georganiseerd. Als ge-

volg hiervan dient Wanda op de vergadering 

van Provinciale staten van 12 juli namens de 

PvdA fractie een motie over dit onderwerp in 

met als doelstelling alsnog tot de gewenste 

verbeteringen te komen. Wij zullen indien deze 

motie wordt aangenomen ook een motie in-

dienen op de raadsvergadering van 18 juli 

waarin steun voor het initiatief wordt uitge-

sproken.  

 

Caparis 
De directie en de Raad van Commissarissen 

hebben een concept herstructureringsplan 

gepresenteerd. Daarin wordt aangegeven dat 

zij het verstandig zouden vinden dat de ge-

meenten Oost- en Weststellingwerf, 

Leeuwarden en Achtkarspelen uit de gemeen-

schappelijke regeling stappen. Dit geldt alleen 

niet voor het onderdeel beschut werken waar 

mensen werken die al voor 2015 in dient zijn 

gekomen bij Caparis. Dit plan wijkt af van de 

instructies die eerder door de 8 gemeenten zijn 

aangegeven. Het lijkt erop dat de diverse col-

leges en raden nu even niet meer weten hoe het 

organisatorisch verder moet. Wordt vervolgd. 

 

Haerenkwartier 

Vertegenwoordigers van diverse fracties 

hebben een vervolgbezoek gebracht aan het 

Haerenkwartier. Daar staat veel op stapel. De 

huizen worden gerenoveerd of zelfs afgebro-

ken en herbouwd. Verder wordt er met subsi-

diegeld van de provincie hard gewerkt om ook 

de sociale structuur sterk te verbeteren. De 

conclusie van het bezoek was dat er extra 

opbouwwerk in de wijk noodzakelijk is, ook 

om steun aan de bewonerscommissie te ver-

lenen. Groen Links, de PvdA en de Christen 

Unie dienden hiertoe een motie vreemd aan de 

orde van de dag in tijdens de raadsvergadering.  

 

 
Hans Spekman en Fimke Hijlkema op 

campagne in het Haerenkwartier. 

 

De coalitiepartijen steunden deze motie tegen 

de verwachting in niet. Het college had hen na 

intern overleg overtuigd dat de benodigde hulp 

onderdeel was van het project dat met behulp 

van de gelden van de provincie is opgestart. De 

PvdA heeft hierover zijn twijfels en houdt dan 
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ook de vinger aan de pols. Er is een nader 

bezoek gepland op 14 juli 2017. 

 

Verkiezingen 21 maart 2018 
De tijd gaat snel. Er moet voor de verkiezingen 

nog heel wat gebeuren en dat merkt de fractie. 

Verschillende fractieleden zijn betrokken bij 

het opstellen van het verkiezingsprogramma en 

het voorbereiden van de campagne. Ook heb-

ben alle leden van de fractie inmiddels een ge-

sprek gevoerd met de groslijstcommissie. Zij 

houden zich bezig met het opstellen van een 

concept kandidatenlijst. 

 

Andere zaken 

Twee fractieleden zijn naar de afscheidsbijeen-

komst van oud Tweede Kamerlid Lutz Jacobi 

geweest. Tijdens de fractievergaderingen in 

juni hebben een achttal cursisten van de cursus 

politiek actief worden een fractievergadering 

bijgewoond. Zij vonden het zonder uitzonde-

ring een leuke en leerzame ervaring. De 

meesten van hen waren ook aanwezig op een 

speciale door het bestuur georganiseerde avond 

waar tekst en uitleg werd gegeven over het 

raadswerk en de gang van zaken binnen onze 

partij.   

Verder heeft de fractie natuurlijk zoals 

gebruikelijk weer de nodige bijeenkomsten 

bijgewoond. 

 

 

 
 

Fijne zomervakantie !! 


