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De beste wensen voor 2018 

 
Verslag PvdA-fractie  
 
Sietse’s soap 
We hebben er in de gemeenteraad een 
nieuwe fractie bij: Liberaal Ooststellingwerf. 
Dit is het gevolg van het besluit van de VVD 
om oud wethouder Sietse Derks niet als 
fractielid te accepteren. Met dit besluit werd 
een dreigende breuk in de coalitie met 
Ooststellingwerfs Belang en het CDA 
voorkomen. Volgens de Kieswet was Sietse 
Derks, als lijstrekker van de VVD in 2014 de 
eerst aangewezene om de vorige maand 
vrijgevallen plaats van Rineke Valk over te 
nemen. Van dat recht heeft hij gebruik 
gemaakt en hij werd dan ook in de 
raadsvergadering van 19 november 
geïnstalleerd. Voor Meine Jansma van de 
Christen Unie was dit aanleiding om zijn plaats 
in de commissie geloofsbrieven ter 

beschikking te stellen. Sipke van Belle heeft 
deze taak overgenomen.  
 

MFA in Donkerbroek?  
Het was erg druk bij de raadsvergadering. Veel 
inwoners van Donkerbroek betuigden hun 
steun aan de inspraak van Bertus Plender, de 
voorzitter van Plaatselijk Belang Donkerbroek. 
Hij riep het college op om het overleg om te 
komen tot de realisatie van een 
multifunctionele accommodatie met 
voortvarendheid op te starten, met 
inachtneming van de motie die vorige maand 
door de volledige raad is aangenomen.  
 

Duurzaam dilemma   
Verder waren op de tribune veel bewoners 
aanwezig uit het recreatiepark het 
Molenbosch te Oldeberkoop om hun 
ongenoegen te laten blijken over de 
voorgenomen aanleg van een 
zonnepaneelveld nabij hun woonlocatie.  
 

 
 
Er waren maar liefst zes insprekers. Zij gaven 
aan geen aantasting te willen van het aldaar 
aanwezige prachtige natuurgebied, temeer 
daar Plaatselijk Belang bezig is om in deze 
omgeving een Parkbossen kunstroute aan te 
leggen. Een kritiekpunt  was ook het gebrek 
aan tijdige goede voorlichting. Ook het Fryske 
Gea en het bestuur van Plaatselijk Belang 
hadden inmiddels schriftelijk te kennen 
gegeven niet voor de aanleg van een 
zonnepaneelveld op die plaats te voelen. Al 
met al een lastige afweging voor de fracties. 
Enerzijds de wens om gestelde doelen rondom 
duurzaamheid te realiseren, anderzijds een 
duidelijk aanwezige deuk in het draagvlak. 
Initiatiefnemer Ter Schuur deelde voor de 
vergadering mee bereid te zijn om met de 



bezwaarden te praten over de precieze 
invulling van zijn plannen om op die manier de 
grootste bezwaren weg te nemen. Wethouder 
Van de Boer pakte deze handreiking op en 
bood aan de gesprekken te willen leiden. Bij 
de stemming over het afgeven van een 
verklaring van geen bedenking bleken de 
meeste partijen voor te zijn. De PvdA, D 66 en 
Liberaal Ooststellingwerf stemden tegen. 
Natuurlijk heeft de PvdA duurzaamheid zeer 
hoog in het vaandel staan, maar voor ons was 
vooralsnog doorslaggevend dat Plaatselijk 
Belang en het Fryske Gea ook hun 
bedenkingen hebben. Wij hopen oprecht dat 
de komende gesprekken met alle betrokkenen 
tot overeenstemming leiden. Dan zullen wij 
ons huidige standpunt zeker heroverwegen. 
Indien het overleg tot niets leidt hebben de 
bewaarden het recht om zienswijzen in te 
dienen, waarna ook dan het woord opnieuw 
aan de raad is. 
 

Rekenkamer onderzoekt WMO-
beleid  
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek 
gedaan naar het WMO beleid dat diverse 
gemeenten in Friesland voeren sinds 1 januari 
2015. De resultaten zijn in vergelijking met 
andere gemeenten voor Ooststellingwerf nog 
niet zo optimaal. Opvallend in de bestuurlijke 
reactie van het college was de positieve wijze 
waarop met de hier en daar toch stevige 
kritiek werd omgesprongen. Niet in de 
verdediging, maar de bereidheid tonend om 
de gedane aanbevelingen zo goed mogelijk uit 
te voeren. En wat dat betreft is er werk aan de 
winkel: nader onderzoek naar de ervaringen 
van inwoners en cliënten, heroverwegen van 
het aantal zorgaanbieders, meer aandacht 
voor het functioneren van de Adviesraad 
Sociaal Domein, consequenter inschakelen 
van een onafhankelijke cliëntondersteuner, 
betere monitoring door de raad en meer 
contact met andere gemeenten, waaronder 
uiteraard Weststellingwerf en Opsterland. Wij 
hebben als PvdA ons positief kritisch 
opgesteld gezien de bereidwilligheid van het 
college één en ander voortvarend op te 
pakken en hun toezegging dat om de 
voortgang van het proces eind 2018 te gaan 
evalueren.   
 

Niet alles uitgegeven  
Bij het jaarlijkse agendapunt 
budgetoverheveling bleek in 2018 veel geld 
nog niet te zijn uitgegeven bij belangrijke 
beleidsterreinen als armoedebestrijding en 
bevordering van de gezondheid van mensen 
die leven in een achterstandssituatie. Als 
reden werd aangegeven dat er nog 
onderzoeken lopen naar de behoefte. De PvdA 
fractie heeft onomwonden laten weten dat zij 
deze ontwikkeling erg betreuren. Het niet 
uitgegeven geld wordt nu toegevoegd aan de 
daarvoor in 2018 aanwezige budgetten. 
 

Bemensing stembureaus 

 
Groen Links en Stellingwerf + dienden een 
motie in over de bemensing van de 
stembureaus bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Het voorstel 
luidde om personen die op de lijsten van de 
deelnemende partijen staan uit te sluiten als 
stembureau lid. Dit conform een wijziging van 
de Kieswet die naar verwachting in 2019 van 
kracht zal worden. Hoewel alle partijen de 
gedachtegang van de motie onderstreepten 
haalde het voorstel toch geen meerderheid 
om te voorkomen dat er op korte termijn nog 
zo’n 30 vervangers zouden moeten komen. 
Ook de PvdA stemde om die reden tegen.  
 

En verder nog…… 
Een vertegenwoordiging van alle fracties sprak 
met de Rekenkamercommissie over het 
onderzoek naar juridische kwaliteitszorg en 
onze gemeente en de nieuwe directeur van 
Caparis deed uitgebreid verslag van wat hij tot 
nu toe bij Caparis is tegengekomen en hoe hij 
de toekomst ziet.  
Vervolgens vond de eerste themabijeenkomst 
plaats waarin presentaties van groepen 
burgers plaatsvonden voor de raadsleden. 
Deze keer waren de onderwerpen: snel 
internet, ook in de grijze gebieden, Stichting 



Do ! (Duurzaam Ooststellingwerf) en de 
Stichting O 18 over het Art Hotel in 
Stellinghaven. 
De lijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld. 
Dat betekent dat wij inmiddels een start 
hebben gemaakt met de teambilding en 
kennisoverdracht. Ook is de eerste 
campagneactiviteit al achter de rug. We 
hebben rozen en kerstkaarten uitgedeeld in 
het winkelcentrum in Oosterwolde. Onze 
trouwe leden kregen een kerstpresentje 
thuisbezorgd.  
De fractie was verder aanwezig bij ‘de eerste 
schep in de grond van het Biosintrum en we 
hebben overleg gevoerd over de geplande 
bezuinigingen bij de Schrieversronte met de 
PvdA fracties van Weststellingwerf en de 
Provinciale Staten fractie. Traditiegetrouw 
hebben we als fractie het jaar afgesloten met 
een kerstdiner. 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

