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Verslag PvdA-fractie  
 
Rineke Valk gestopt 
Het meest opvallende politieke feit in deze 

maand was het stoppen als raadslid van   

 
Rineke Valk, de fractievoorzitter van de VVD. 

Als reden werd aangegeven het niet meer 

kunnen combineren van het 

raadslidmaatschap met haar 

ondernemerschap en haar gezin. Op de 

achtergrond hebben naar alle 

waarschijnlijkheid ook meegespeeld de 

moeilijke omstandigheden waarin zij haar 

raadswerk moest doen. De vele wisselingen 

van VVD wethouders heeft bij haar vast 

sporen nagelaten. De PvdA fractie vindt haar 

vertrek jammer. Rineke was een goed raadslid 

waar wij ondanks onze meningsverschillen 

goed mee overweg konden. Over en weer was 

er sprake van respect.  

 

Wel of geen mfa in Donkerbroek? 
In de korte november raadsvergadering is op 
initiatief van de PvdA een motie aangenomen 
over de situatie in Donkerbroek. Al jaren 
probeert Plaatselijk Belang daar in overleg 
met diverse instanties een multifunctionele 
accommodatie van de grond te krijgen. Het 
college staat hier nogal kritisch in, omdat ze er 
geen vertrouwen in hebben dat de exploitatie 

van deze plannen rond te krijgen is. Het 
geheel komt onder druk te staan door de 
geplande fusie van de beide scholen in 
Donkerbroek. De betrokken scholenkoepels 
Comprix en De Tjongerwerven zijn 
voornemens om deze fusieplannen al te 
realiseren voor het schooljaar 2018-2019. Ze 
willen de nieuwe fusieschool onderbrengen in 
’t Startblok. Daartoe is ver- en nieuwbouw van 
de huidige school nodig. Deze oplossing wordt 
ondersteund door het college. Plaatselijk 
Belang wil juist totale nieuwbouw, zodat de 
huidige school kon worden ingepast in hun 
plannen voor een multifunctionele 
accommodatie. De PvdA heeft alle partijen 
bijeen geroepen en er is vervolgens in goed 
overleg een motie gemaakt die in de raad 
unaniem is aangenomen. Hierin wordt de keus 
voor ver- en nieuwbouw als een 
onvermijdelijk feit geaccepteerd, maar wordt 
het college opgeroepen binnen dat kader 
constructief met Plaatselijk Belang mee te 
denken om uiteindelijk nabij de nieuw school 
toch te komen tot een multifunctionele 
accommodatie. Plaatselijk Belang wordt in de 
motie aangeraden om omtrent het rond 
krijgen van de exploitatie deskundige hulp in 
te schakelen.  
 

Jongeren onderscheiding 
Er komt een onderscheiding voor bijzondere 

prestaties van kinderen jonger dan 18 jaar. Dit 

initiatief van D66 vond weerklank in de hele 

raad. Het college gaat één en ander verder 

uitwerken.  

 

 

Waaraan is geld CH20018 besteed? 
Via een initiatief van Groen Links is in het 
verleden 25.000 euro gereserveerd voor 
activiteiten in onze gemeente rondom de 
culturele hoofdstad 2018. Van het 
oorspronkelijke bedrag is nog zo’n 5400 euro 
over. Omdat het college in de commissie vaag 
was over de besteding van dit bedrag werd er 
in de raad met unanieme stemmen een motie 
aangenomen waarin staat dat dit bedrag de 
bestemming moet houden die er 
oorspronkelijk  aan is gegeven. Het college 
heeft beloofd dit op te pakken. 



 

Evaluatie Fonds Ooststellingwerf 
De evaluatie van het Fond Ooststellingwerf 

maakte de tongen los. Hoewel alle partijen 

voorstander zijn van de voortzetting van dit 

unieke project werden er diverse 

kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop 

de organisatie van het project is verlopen. De 

PvdA, maar ook andere partijen, hadden 

vooral kritiek op de hoge bijkomende kosten 

en het functioneren van de publieksjury. Ook 

waren alle partijen het erover eens dat er een 

maximering moet komen van het uit te keren 

bedrag per aanvraag. In februari 2018 gaan we 

verder praten over de wijze waarop het Fonds 

Ooststellingwerf, maar dan onder een andere 

naam, de komende vier jaar vorm zal krijgen. 

Er is vier jaar lang steeds 250.000 euro 

beschikbaar.  

 

Zonnepanelen perikelen 
Er is een particulier initiatief om te komen tot 

de aanleg van een zonnepanelenveld in het 

Molenbosch nabij Oldeberkoop. Het college 

omarmt deze plannen en de raad besprak het 

plan in de commissie Ruimte. Twee insprekers 

drongen aan op uitstel van de besluitvorming 

door de raad, omdat zij vonden dat de 

plannen beter moesten worden uitgelegd in 

het dorp. Aangezien er op 11 december 2017 

een inloopmiddag staat gepland komt het 

voorstel van het college om akkoord te gaan 

met dit initiatief pas in de raad van 19 

december aan de orde. De raadsleden hebben 

zo de gelegenheid zelf ter plekke polshoogte 

te nemen en de indrukken die ze daarbij 

opdoen mee te nemen in de besluitvorming. 

Draagvlak in de omgeving is daarbij een 

belangrijk gegeven. 

Rondom de realisatie van het 

zonnepaneelveld in Haulerwijk zijn er ook de 

nodige problemen. De omwonenden zijn 

ontevreden over de wijze waarop het veld 

daar wordt aangelegd. De PvdA heeft getracht 

te bemiddelen bij het tot stand brengen van 

gesprekken hierover met de wethouder en 

Groen Leven. Dat is wel gelukt, maar de 

geluiden over de resultaten zijn nog weinig 

bemoedigend. 

 

Chauffeurloos vervoer geëvalueerd 
Ook de pilot chauffeur loos vervoer is 
geëvalueerd. Hoewel dit project in Appelscha 
ruim 100.000 euro heeft gekost en zeker niet 
probleemloos verliep waren alle fracties 
positief gestemd.  

 
Het experiment heeft veel publiciteit 
veroorzaakt en Ooststellingwerf op de kaart 
gezet als een gemeente die duurzaamheid niet 
alleen hoog in het vaandel heeft maar er ook 
in durft te investeren. Indien de gelegenheid 
zich voordoet is Ooststellingwerf er dan ook 
voor in om in nieuwe projecten in het noorden 
van het land te participeren. 
 

Weinig ambitie in cultuurbeleid 
In de commissie Samenleving ging het er nogal 

heftig aan toe bij de discussie over de 

actualisering van het kunst- en cultuurbeleid. 

Wij hekelden, gesteund door de andere 

oppositiepartijen, het gebrek aan ambitie bij 

het college. Dit was tegen het zere been van 

wethouder De Boer. Hij vond de kritiek 

merkbaar onterecht. Maar kijken of het 

mogelijk is om in de nieuwe raadsperiode op 

dit gebied meer te bereiken.  

 

Laagvliegroutes 

De laagvliegroutes in verband met de 

toekomstige uitbreiding van het vliegveld 

Lelystad hield de gemoederen ook in onze 

gemeente bezig. Met name de aantasting van 

onze mooie natuurgebieden wordt als een 



schrikbeeld gezien. In goed samenspel met het 

college werden de bezwaren verwoord in een 

door de voltallige gemeenteraad gesteunde 

zienswijze.  

 
Bij deze discussie werd ook aandacht gevraagd 

voor een op stapel staande uitbreiding van het 

vliegveld Eelde. Wethouder van De Boer gaf 

aan die ontwikkelingen in de gaten te zullen 

houden en waar nodig tijdig aan de bel te 

zullen trekken.  

 

Natuurbegraafplaats 

Verder gaf de raad nog toestemming voor het 

realiseren van een natuurbegraafplaats in 

Appelscha en de bouw van woningen aan de 

Bovenweg 31 te Donkerbroek. 

 

Behandeling Management 

Rapportage 

Bij de behandeling van de Tweede Marap 

heeft de PvdA felle kritiek geleverd op een 

tweetal zaken. Allereerst hekelden we de gang 

van zaken rondom de verkoop van de 

boerderij en bijbehorende gronden in 

Appelscha Hoog aan de exploitanten van de 

golfbaan. Het college heeft verzuimd de zeer 

nadelige financiële gevolgen van deze 

transacties aan de raad voor te leggen, dan 

wel mee te delen. Dit geldt ook voor de 

aankoop van het natte gedeelte van de haven 

in Oldeberkoop, nodig om de exploitatie van 

de haven door de Stichting Passantenhaven in 

Oldeberkoop weer rendabel te maken. De 

verantwoordelijke wethouders Van de Boer en 

Van Esch gaven ruiterlijk toe dat het proces in 

beide gevallen niet goed was verlopen en 

boden hun verontschuldigingen aan. Wij 

hebben deze excuses aanvaard en het daar, 

mede gezien het korte tijdsbestek tot de 

verkiezingen, maar bij gelaten. 

 

Begroting 2018 

En dan de behandeling van de begroting 2018 

en de meerjarenramingen tot 2021. Door het 

doorvoeren van een lastenverlichting en het 

doorvoeren van bij de kaderbrief afgesproken 

nieuw beleid zijn de geraamde overschotten 

nu te overzien. En dat hoort ook zo. Een jaar 

beginnen met een geraamd overschot van 

meer dan een miljoen, zoals vorig jaar, valt 

niet uit te leggen. Voor het tweede jaar in 

successie heeft het college netjes de bij de 

behandeling van de kaderbrief gemaakte 

afspraken uitgevoerd. Daarvoor heeft de PvdA 

het college gecomplimenteerd. Punt van 

aandacht blijft nog de hoogte van de reserve 

sociaal domein, rond de zes miljoen. Hierover 

gaan we op ons verzoek binnenkort met de 

wethouder in overleg. Er waren toch nog een 

vijftal amendementen en een twaalftal 

moties. Het gaat te ver om die allemaal in dit 

maandverslag te bespreken, maar ik benoem 

er toch een paar. De dorpsbudgetten zijn tot 

en met 2021 vastgesteld op een totaal budget 

van 65.000 euro. Dit initiatief van de VVD 

hebben we van harte ondersteund evenals 

hun oproep om de Flippobrug niet in 2019 

maar al in 2018 in de regenboogkleuren te 

beschilderen. De forensenbelasting wordt in 

2018 bevroren net als de onroerende zaak 

belasting. Het college gaat overleggen met de 

ouderenorganisaties in Ooststellingwerf om te 

bekijken of een structurele financiële 

ondersteuning wenselijk is. 

 Er komt 

geen openbaar toilet in de Stationsstraat 



omdat door een kleine meerderheid werd 

gevreesd, dat het onderhoud heel lastig en 

duur zal zijn.  

 

De PvdA diende nog een motie in om de 

voltallige raad en het college mee te laten 

doen aan de manifestatie NL Doet in maart 

2018. De achtergrond van dit voorstel was het 

benadrukken van het belang van 

vrijwilligerswerk. De boodschap werd niet 

door alle partijen opgepakt. Het leek ons dan 

ook verstandig de motie niet in stemming te 

laten brengen.   

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Natuurlijk vroegen de komende 

gemeenteraadsverkiezingen ook onze volle 

aandacht. Enkele fractieleden hebben veel 

uren besteed om samen met 

bestuursvoorzitter Annelies Stolp een leesbaar 

en puur op de gemeente gericht 

verkiezingsprogramma te schrijven. En met 

succes want de ledenvergadering van 29 

november keurde het concept, met enkele 

wijzigingen, goed. Ook de kandidatenlijst voor 

de verkiezingen werd daar vastgesteld. Van de 

huidige fractieleden keert alleen Geeske 

Mulder-Hoekstra niet terug op de lijst.  

 
De huidige fractieleden Fimke Hijlkema, Simon 

ter Heide en Jelke Nijboer staan op 

respectievelijk 1,2 en 3. 

 

En verder nog…..  

November was ook buiten de politieke agenda 

om druk. We bezochten de plaatselijk 

Belangvergaderingen van Ravenswoud, Haule 

en Oldeberkoop, waren aanwezig bij de 

opening van de nieuwe website en waren 

onderdeel van het programma in het 

gemeentehuis voor leerlingen van het 

Stellingwerf College. Met andere fracties 

bezochten we op uitnodiging van Actium een 

wijk in Assen om te bekijken hoe na de 

renovatie de huizen in het Haerenkwartier er 

uit zullen gaan zien. Verder waren er thema 

avonden over de organisatieontwikkeling en 

de rol van de gemeente bij vechtscheidingen. 

We bezochten een avond van de PvdA in 

Sneek over de toekomst van de sociale 

werkvoorziening en we voerden een dag 

campagne in Leeuwarden in verband met de 

tussentijdse verkiezingen die daar werden 

gehouden. In het kader van de maandelijkse 

werkbezoeken was dit keer Appelscha aan de 

beurt. We voerden daar leerzame gesprekken 

met de Jongens van Outdoor, Plaatselijk 

Belang en de heer Nijland van De Hildenberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

