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Biosintrum 
Eindelijk heeft de raad een krediet verstrekt 
voor de realisatie van het Biosintrum. Het is 
de bedoeling dat dit toonaangevende gebouw 
in het najaar van 2018 zal worden geopend.  

 
Het samenwerkingsproject tussen de 
overheden, scholen en bedrijfsleven moet 
zorgen voor extra werkgelegenheid en het zou 
ook een oppepper op recreatief gebied 
kunnen betekenen. Er wordt namelijk van uit 
gegaan dat het Biosintrum op het gebied van 
duurzaamheid een landelijke trekpleister zal 
worden. Door het grote aantal stageplaatsen 
via de betrokken hogescholen is er ook een 
gerede hoop dat leerlingen zich hier op den 
duur zullen willen vestigen. De exploitatie van 
het geheel zal worden gedaan door een nog 
op te richten stichting. Zij worden na de bouw 
ook  eigenaar van het Biosintrum. Dit is 
mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
gemeente en de provincie van 2 keer één 
miljoen en een door de gemeente aan de 
stichting te verstrekken hypothecaire lening 
van 1,6 miljoen tegen een relatief lage, maar 
wel marktconforme rente. De PvdA heeft 
zowel achter de schermen als in de discussies 
stevig meegedacht om de risico’s die de 
gemeente loopt tot een minimum te 
beperken. De exploitatie is de eerste 5 jaar 

gewaarborgd maar daarna is vestiging van 
nieuwe bedrijven op het omliggende terrein 
van Ecomunity een absolute voorwaarde om 
het geheel financieel rond te kunnen draaien. 
Dit risico is via een aparte overeenkomst 
neergelegd bij de eigenaar van het 
bedrijventerrein. Verder wordt er op verzoek 
van de PvdA in de leveringsakte met de 
stichting een recht van eerste koop 
opgenomen om bij toekomstige financiële 
problemen het heft weer volledig in eigen 
hand te kunnen nemen. Al met al vond de 
fractie van de PvdA voldoende garanties 
aanwezig om met vrijwel de gehele raad groen 
licht voor de ambitieuze plannen te geven. 
Alleen D 66 stemde tegen. 
 

Scholenfusie Haulerwijk 
In Haulerwijk hebben de christelijke 
basisschool De Schalmei en de openbare 
basisschool ’t Twaspan plannen om in 2018 te 
gaan fuseren.  

 
Dit heeft te maken met teruglopende 
leerlingenaantallen en de angst dat de kleine 
scholentoeslag die nu nog wordt verstrekt op 
den duur zal komen te vervallen. Verder krijgt 
men bij een fusie ook nog eens een 
substantieel eenmalig bedrag van het rijk. 
Over deze materie is overleg gaande tussen de 
betrokken scholenkoepels De Tjongerwerven 
en Comprix en natuurlijk de beide teams, de 
medezeggenschapsraden en de ouderraden. 
Wettelijk is vastgelegd dat de gemeenteraad 
minimaal een jaar voor het aangaan van de 
fusie toestemming moet geven. De raad heeft 
daarbij maar twee opties: akkoord gaan of de 
betrokken openbare school weer volledig in 
beheer nemen. Dat zou een stap terug in de 
tijd betekenen. Voor de meerderheid van de 
raad en ook voor de PvdA een onbegaanbare 
weg. Dit alles neemt niet weg dat wij het 
betreuren en het ontzettend jammer vinden 
dat een openbare school in overleg met alle 
betrokken geledingen  een andere signatuur 
gaat krijgen. Wij zijn en blijven een 



voorstander van openbaar onderwijs. Maar 
indien de ouders van de beide scholen deze 
ontwikkeling in het belang van de kinderen  
onderschrijven en er zich goed bij voelen, dan 
is het niet aan de raad om dat te blokkeren. 
Wij zijn dan ook met gemengde gevoelens 
akkoord gegaan. De gang van zaken is voor de 
PvdA wel aanleiding geweest om de directeur 
van Comprix Sake Saakstra uit te nodigen voor 
een gesprek. Dit gesprek zal op korte termijn 
plaatsvinden. 
 

Dagbesteding zonder indicatie 
In de raad is verder op initiatief van 
Ooststellingwerfs Belang een motie 
aangenomen waarbij het college wordt 
opgeroepen om te onderzoeken of het 
mogelijk is dagbesteding voor mensen die 
daarvoor in aanmerking komen ook mogelijk 
te maken zonder WMO indicatie. In 
Opsterland is dat al het geval. Wij hebben 
deze motie van harte ondersteund. 
 

Subsidie systeem Schrieversronte 
Er zijn plannen om de subsidieverstrekking 
aan de Schrieversronte anders op te zetten. 
De fractie kwam hier achter via de 
besluitenlijst van het college. Een deel van de 
subsidie die aan deze in onze ogen onmisbare 
instantie wordt verstrekt wordt volgens het 
besluit van het college mede toegankelijk 
gemaakt voor andere instellingen. In onze 
ogen is hier sprake van een beleidswijziging, 
waar de raad een besluit over zou moeten 
nemen. Inmiddels heeft het college zich achter 
deze zienswijze geschaard en dat betekent dat 
de raad zich hierover zal buigen na de 
jaarwisseling. Inmiddels is er over de 
voorstellen druk overleg gaande tussen Oost- 
en Weststellingwerf en de provincie. Even 
afwachten dus. 

 
Caparis 
De gang van zaken rondom de 
herstructurering van Caparis ligt nog altijd 
open. De gemeenten zitten niet bepaald op 
één lijn. Er wordt achter de schermen druk 
gewerkt aan een werkbaar compromis. Wij 
gaan er van uit dat er de komende maanden 
meer duidelijkheid komt. En dat zal tijd 
worden. De impasse leidt tot verlamming van 
de organisatie en dat is niet bepaald in het 

belang van de kwetsbare mensen die daar 
werken en onze steun zo hard nodig hebben. 
 

Lelystad airport 

 
Een actueel onderwerp is de voorgenomen 
uitbreiding van de vluchten vanaf en naar 
Lelystad airport. Het extra luchtverkeer kan 
voor veel overlast en schade zorgen, ook in 
onze gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
onze natuurgebieden en de dieren die daar 
leven. Maar ook de individuele burger kan te 
maken krijgen met geluidsoverlast. Vandaar 
dat er door de gezamenlijke raad een 
zienswijze tegen de plannen wordt 
voorbereid. Er wordt alles aan gedaan om de 
nadelige gevolgen te voorkomen dan wel tot 
een minimum te beperken. 

 
Thema-avond armoedebeleid 
De fractie was aanwezig bij een zeer 
interessante en goed bezochte avond over het 
armoedebeleid in onze gemeente. Het bestuur 
van onze afdeling verdient een compliment 
voor de manier waarop ze dit lastige 
onderwerp vorm hebben weten te geven. 

 
Werkbezoek Oldeberkoop 
De fractie heeft een werkbezoek afgelegd in 
Oldeberkoop. We voerden gesprekken met 
vertegenwoordigers van het succesvolle 
project ‘Welzijn op dorpse schaal’ voor 80 
plussers en met het bestuur van Plaatselijk 
Belang spraken we over de nieuwe dorpsvisie 
en uitgebreid over de woningbouw. 

 
En verder nog…. 
Uiteraard was de fractie aanwezig bij Berkoop 
vol vuur, bij een bijeenkomst over 
duurzaamheid met Marjan Minnesma, een 
bijeenkomst van de Fumo, bij een bijeenkomst 
in Franeker over de veranderende positie van 
raadsleden en bracht een fractielid, samen 



met een vertegenwoordiger van Groen Links, 
een werkbezoek aan de camping Fraai in 
Haulerwijk. 
Los van de politieke actualiteit is een deel van 
de fractie druk met het opstellen van een 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 
2018 en de daarbij horende campagne. De 
ledenvergadering waarop het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
zal worden vastgesteld is op 29 november 
2017. 
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