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Armoedebeleid. 
De Rekenkamercommissie heeft een 
onderzoek verricht naar het armoedebeleid in 
onze gemeente in de periode 2015 en de 
eerste maanden van 2016. Daar waren wij als 
PvdA fractie blij mee, omdat wij onvoldoende 
zicht hadden op de manier waarop de voor dit 
doel aanwezige middelen werden benut. De 
PvdA had het gevoel dat het allemaal veel 
effectiever kon. 

 
In het verleden hebben wij, maar ook Groen 
Links en de Christen Unie, hier meermalen 
vragen over gesteld. En naar nu blijkt terecht 
want de Rekenkamercommissie constateert in 
zijn rapport diverse onvolkomenheden. In 
plaats van de gebrekkigheid van het beleid te 
erkennen kwam het college met een 
verweerschrift van 38 bladzijen om aan te 
tonen dat het huidige armoedebeleid 
grotendeels tegemoet komt aan de 
aanbevelingen die de Rekenkamer heeft 
gedaan. De opstelling van het college was 
voor ons aanleiding om in de commissie 
Samenleving te eisen dat het college alsnog de 
conclusies van de Rekenkamer zou 
onderschrijven. Het college was zo verstandig 
om deze eis in te willigen, zodat een motie van 
wantrouwen achterwege kon blijven. Het 
college haalde op ons verzoek ook bakzeil op 
een ander punt. Tijdens het onderzoek heeft 

er over het armoedebeleid een gesprek 
plaatsgevonden met de fractievoorzitters van 
de PvdA, Groen Links en de Christen Unie. De 
andere partijen zijn niet op de uitnodiging 
voor dit gesprek ingegaan. De inbreng van de 
fractievoorzitters die er wel waren is verwerkt 
in het rapport. Het college trok vervolgens in 
twijfel of deze passage wel representatief was 
voor de mening van de gehele raad, daarmee 
de integriteit van Gerda Koopman, Meine 
Jansma en Simon ter Heide in twijfel trekkend. 
Dit kon de PvdA natuurlijk niet over zijn kant 
laten gaan. De eis om de betreffende tekst te 
wijzigen werd ingewilligd. Uiteindelijk heeft de 
raad nu met de door het college aangegeven 
lijn ingestemd. We hebben er vertrouwen in 
dat de aanbevelingen van de Rekenkamer nu 
met voortvarendheid zullen worden 
uitgevoerd en we hebben garanties gekregen 
dat wij hieromtrent onze controlerende taak 
naar behoren kunnen uitvoeren.  
 

Bestaanszekerheid Schrieversronte 
op de tocht? 
Via de notulen van een B & W vergadering 
kwamen wij er achter dat het college 
voornemens is de aan de Schrieversronte 
verstrekte subsidie te herijken. Het is de 
bedoeling om met ingang van 2018 veertig 
procent van de nu aan deze instelling 
verstrekte subsidie om te zetten in 
projectsubsidies, waar ook andere instellingen 
dan de Schrieversronte een beroep op kunnen 
doen. Deze ontwikkeling zou er in de ogen van 
de PvdA toe kunnen leiden, dat de 
bestaanszekerheid van dit instituut op het spel 
staat. Het lijkt er op dat het college deze 
wijziging als uitvoering ziet en dat de raad 
hierover niet geraadpleegd zal worden. Dit 
vinden wij niet terecht en we zullen dan ook 
vragen om deze problematiek in september 
op de agenda van de commissie Samenleving 
te plaatsen. Als voorbereiding hebben wij een 
gesprek gehad met de directie en het bestuur 
van deze culturele instelling en is er ook 
overleg gevoerd met de Provinciale 
Statenfractie van de PvdA. Dit laatste omdat 
het er op lijkt, dat de voorgestelde wijzigingen 
uit de koker van het provinciaal bestuur 
komen. 
 

 



Geen plus, maar een dikke min 
Tijdens de raadsvergadering is er op ons 
initiatief een motie aangenomen die oproept 
om de negatieve gevolgen van de aanleg van 
de nieuwe N 381 voor diverse bewoners van 
de Tjabbekamp, het Hoogezand en de Balkweg 
zo veel mogelijk te beperken. Deze bewoners 
dreigen tussen de wal en het schip te vallen. 
Geen plus zoals beloofd, maar een dikke min. 
Alleen de heer Oosterloo van het CDA stemde 
tegen. Nu maar hopen dat wethouder Van de 
Boer iets kan bereiken op het provinciehuis. 
 

WMO-vervoer door vrijwilligers 
Er komt een pilot voor het WMO vervoer. De 
onduidelijkheid hierover wil men bestrijden 
door de inzet van goedgeschoolde vrijwilligers 
die door deskundige vervoerders worden 
begeleid.  

 
Als vrijwilliger kunnen ook werklozen worden 
ingezet, waardoor het  tevens een re-
integratie project is. Voor ons was van belang 
dat er geen sprake zou zijn van verdringing op 
de arbeidsmarkt en dat de veiligheid van de 
cliënten was gegarandeerd. Na de verzekering 
van het college dat aan beide voorwaarden 
werd voldaan hebben wij voorgestemd. 
 

Omgevingswet 
De voorbereidingen voor de invoering van de 
Omgevingswet in 2019 zijn opgestart. Samen 
met OoststellingwerfsBelang  en Groen Links 
hebben wij er via het indienen van een 
amendement voor gezorgd dat de invloed van 
de raad op het proces is geborgd.  
 

 
 

PvdA wil geen woningbouw in 
buitengebied 
De laatste maanden hebben we in de raad te 
maken met voorstellen waarbij er in het 
buitengebied extra huizen worden bijgebouwd  
op terreinen die bij het net vastgestelde 
Bestemmingsplan Buitengebied een 
agrarische bestemming hebben gekregen. 
Deze handelswijze  heeft als gevolg dat het 
uitzicht voor tegenoverliggende panden 
verloren gaat. Dit vinden wij in het kader van 
kwaliteit van de openbare ruimte een 
ongewenste ontwikkeling en wij stemmen 
daar als PvdA dan ook tegen. Ook deze maand 
was er weer zo’n geval, ditmaal in Haulerwijk. 
Dit keer staakten de stemmen. Dit betekent 
een herstemming in september.  

 
NewYork-NewYork 
De snackbar New York, New York is door de 
gemeente opgekocht met als achtergrond het 
kunnen realiseren van voldoende 
parkeerruimte als onderdeel van  het 
optimaliseren van het centrum van 
Oosterwolde.  
 

Weinig bezwaren 
Tegen het eerder dit jaar vastgestelde 
Bestemmingsplan Buitengebied zijn erg weinig 
bezwaren ingediend en er is er ook maar één 
toegewezen. Dit is een compliment waard. 
Hier betaalt een goed interactief proces voor 
de vaststelling zich uit. 
 

Sociaal domein 
Er komt een nieuw systeem voor inkoop van 
diensten binnen het sociaal domein. Erg 
ingewikkelde materie allemaal, maar na een 
uitgebreide toelichting in een extra commissie 
Samenleving zijn we er toch van overtuigd 
geraakt dat de nieuwe manier van werken 
goed uit zou kunnen gaan werken, ook voor 
cliënten. De tijd zal het leren. 
 

Potje niet goed besteed 
In onze gemeente kennen wij op initiatief van 
de PvdA een potje van 7.500 euro voor 
subsidie voor de organisatie van de gemeente 
overschrijdende evenementen. Uit aan ons 
verstrekte gegevens blijkt dat de gelden 
merendeels terechtkomen bij plaatselijk 



gerichte activiteiten in Appelscha. Dit is nooit 
de bedoeling geweest .  

 
Voor de derde keer is de evaluatie van de 
besteding van dit evenementenbudget van de 
agenda gehaald. Wethouder Van de Boer trok 
na enkele opmerkingen vanuit onze fractie zijn 
conclusie en deed de toezegging later met een 
ander voorstel te komen. Naar verwachting zal 
deze regeling niet worden voortgezet. 
 

Stichting Werk 
De 10 medewerkers uit onze gemeente die bij  
Caparis werken komen in dienst bij de 
Stichting Werk Ooststellingwerf. De  PvdA is 
een tegenstander van deze constructie 
(waarom niet gewoon in dienst bij de 
gemeente?), maar als de meerderheid van de 
raad toch kiest voor een andere vorm, dan 
moeten de statuten van de stichting natuurlijk 
wel in orde zijn. Deze concept statuten zijn 
door de PvdA beoordeeld  en er zijn diverse 
suggesties tot verbetering gedaan. Wethouder 
Van Esch heeft inmiddels aangegeven dat 
diverse suggesties zullen worden gevolgd.   
 
  

Vrijwilligers helpen bij financiële 
problemen 
De kosten die de gemeente moet betalen aan 
door de rechtbank aangestelde 
bewindvoerders rijzen de pan uit. Om deze 
terug te brengen wil men geschoolde 
vrijwilligers vroegtijdig inzetten bij het 
oplossen van financiële problemen bij onze 
inwoners. Een vorm van schuldhulpverlening 
dichtbij, in samenwerking met Scala en 
Humanitas. Wij hebben hier en daar wel 
enkele aandachtspunten naar voren gebracht, 
maar uiteindelijk zijn we toch akkoord gegaan. 
We zullen het project met interesse blijven 
volgen. 
 

 

En verder nog….. 
In juli zijn er traditiegetrouw weinig 
activiteiten buiten de reguliere politieke 
agenda om.  We waren aanwezig bij de 
emotiondag in Appelscha, bij de publieksdag 
van het Fonds Ooststellingwerf , een door de 
Christen Unie georganiseerd werkbezoek aan 
Caparis en bij een kennismakingsbijeenkomst 
met de nieuwe directeur van dezelfde 
organisatie. Erg feestelijk zijn altijd de diploma 
uitreiking aan de kinderen die hebben 
meegedaan aan het programma opstapje en 
de opening van de vakantiespelweken in de 
bossen van Appelscha. Er was nog een 
werkbezoek van de raad aan Ecomunity en 
ook het kwartaaloverleg met de PvdA fracties 
van Weststellingwerf stond weer op de 
agenda. De traditionele barbecue van de 
fractie met aanhang voor de vakantie was  
zoals altijd heel gezellig. 
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