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Overheidsparticipatie 
De gemeente wil de komende vier jaar 
inzetten op overheidsparticipatie. De 
bedoeling is om onze inwoners te bewegen op 
de diverse beleidsterreinen zelf met 
initiatieven te komen die passen in het door 
de gemeenteraad vastgestelde kader. Het is 
dan aan de gemeente om deze initiatieven te 
financieren en te faciliteren. Invoering van dit 
systeem vergt nogal het nodige van 
betrokkenen.  
 

 
 
Van onze burgers, maar ook van de 
bestuurders en de ambtenaren. De PvdA staat 
achter deze koers, maar vindt dat 
zorgvuldigheid voorop staat. Juist omdat er 
sprake is van een totale omslag in denken en 
werkwijze moet ruim de tijd worden genomen 
om alle betrokken de gelegenheid te geven 
zich op dit nieuwe systeem in te stellen. Er is 
deze maand diverse keren over deze materie 
gediscussieerd maar het besluit tot invoering 
zal in april 2018 worden genomen door de 
nieuwe raad. In de meerjarenbegroting is voor 
deze exercitie totaal een bedrag opgenomen 
van één miljoen opgenomen voor de periode 
2018-2021.  

 

“Fonds Ooststellingwerf” blijft 
Het Fonds Ooststellingwerf blijft de komende 
4 jaar onder een andere nog nader te bepalen 
naam gehandhaafd. Voor de jaren 2018-2021 
is er na aftrek van de kosten ieder jaar 
212.000 euro beschikbaar. Wel worden de 
voorwaarden gewijzigd. Zo zal er geen 
publieksjury meer zijn en worden de uit te 
keren bedragen gemaximeerd. In het eerste 
jaar wordt 42.000 euro van het genoemde 
bedrag ter beschikking gesteld aan de 4 
regio’s in onze gemeente. Zij kunnen in 
overleg bekijken aan welke initiatieven dit 
bedrag besteed kan worden. Daarna volgt een 
evaluatie om te bekijken of deze manier van 
werken al of niet ook de jaren daarna 
gecontinueerd moet worden. 
 

Reserve Sociaal Domein 
In de commissie Samenleving vond op 
initiatief van de PvdA een discussie plaats over 
de hoge Reserve Sociaal Domein en de 
budgetten voor dit beleidsveld omdat de 
begrote bedragen al jaren achtereen niet 
volledig worden uitgegeven. Er blijft ieder jaar 
veel geld over. Doel van de discussie was om 
te bezien of de voorzieningen binnen het 
sociaal domein niet verder geoptimaliseerd 
kunnen worden. Oppotten van geld kan toch 
nooit de bedoeling zijn. De discussie heeft 
vooralsnog niet geleid tot een 
beleidswijziging. Het college en de 
coalitiepartijen voorzien dat in de toekomst 
minder geld van het Rijk zal komen en de 
kosten zullen toenemen. De onderbouwing 
van deze opstelling vindt de PvdA marginaal. 
Wij zouden graag wat meer durf zien in het 
belang van onze inwoners. Jammer, maar 
deze discussie zal in de komende raadsperiode 
zeker terugkomen. 
 

Actium verontschuldigt zich 
Veel commotie rondom de renovatie van de 
wijk Haerenkwartier. Het blijkt dat er niet 
alleen sprake is van verbouwing. Maar liefst 
44 woningen in de wijk moeten gesloopt 
worden. De communicatie hierover door 
Actium liet nogal te wensen over.  



 
 
De betrokken bewoners kregen dit ingrijpende 
besluit te horen op een informatieavond, de 
volgende dag gevolgd door een uitleg per 
brief. Actium heeft in de week daarna voor 
deze handelswijze uitgebreid 
verontschuldigingen aangeboden. De 
gemeente is natuurlijk niet verantwoordelijk 
voor de voorlichting  maar de politieke vraag 
hierachter was of het college deze commotie 
toch niet had kunnen voorkomen. De 
bewoners van de wijk en ook diverse partijen, 
waaronder de PvdA, vonden van wel. Maar 
gedane zaken nemen geen keer. We moeten 
verder. Voor de inrichting van de wijk zelf trok 
de raad unaniem 2 miljoen uit, te betalen uit 
de Reserve Strategische projecten. Bij die 
inrichting zal de bevolking volledig betrokken 
moeten worden. Dit voornemen wordt door 
alle partijen onderschreven. 
 

Digitale dienstverlening op orde 
Het staat er goed voor met de ontwikkeling 
van de digitale dienstverlening. Dit blijkt uit 
een rapport opgesteld door de Rekenkamer 
en het commentaar daarop van het college. 
Alle gemeentelijke diensten kunnen digitaal 
worden afgenomen. Dit wil niet zeggen dat de 
publieksbalie minder geopend zal zijn. 
Iedereen die dat wil kan daar iedere dag 
gewoon terecht. 
 

Begrotingsverschillen 
verantwoorden 
De raad heeft besloten dat verschillen in de 
geraamde budgetten nog slechts verklaard 
hoeven te worden voor zover de afwijking 
groter is dan 25.000 euro. Dit was 10.000 
euro. De PvdA heeft aangegeven deze 
maatregel niet te onderschrijven, omdat de 
controlerende taak van de raad lastiger wordt. 
 

Snel internet mondjesmaat mogelijk 
Dit jaar worden de witte gebieden 
aangesloten op snel internet. De voltallige 

raad vindt dat ook de grijze gebieden, waar de 
verbindingen nog verre van ideaal zijn, 
moeten worden meegenomen.  
 

 
 
Het blijkt dat dit niet of slechts mondjesmaat 
mogelijk zal zijn. Dat is teleurstellend. De 
nieuwe raad zal zich over dit probleem 
moeten buigen. 
Woningbouw. 
 

Nieuwe bouwplannen tot 2025 in 
ijskast 
De raad heeft in een extra op 6 maart 
gehouden raadsvergadering in grote 
meerderheid besloten om bouwplannen die 
op 13 februari 2018 bekend waren, maar nog 
in de uitwerkingsfase zitten, voorlopig aan te 
houden. Het college streeft ernaar deze pas 
op de plaats niet langer te laten duren dan tot 
voor de zomervakantie. Dit drastische besluit 
was nodig omdat de provincie heeft kenbaar 
gemaakt dat er vooralsnog tot 2025 nog maar 
250 woningen in Ooststellingwerf kunnen 
worden gebouwd. Dit is precies het aantal 
woningen waarvoor de gemeente al 
toestemming tot bouw heeft gegeven.  
 

 
 
De komende periode zal het college er alles 
aan doen om in overleg met de provincie en 
de gemeenten gelegen aan de zuidrand van 
Friesland het contingent drastisch te 
verhogen. In de tussentijd moeten er criteria 
worden opgesteld waaraan de in de pijplijn 
zittende bouwplannen moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor dit extra 
contingent. Hoe realistisch zijn die 
bouwplannen? Om wat voor soort huizen gaat 
het? Waar liggen onze prioriteiten?  Kortom er 
moet beleid gemaakt worden. Iets wat 



natuurlijk al veel eerder had moeten 
gebeuren. Regels voor bebouwd gebied maar 
zeker ook voor het bouwen in het 
buitengebied, waar het college er via de 
toepassing van het uitgangspunt ja, tenzij een 
chaos van heeft gemaakt. Het heeft geleid tot 
willekeur met als gevolg boze inwoners en 
betrokken ondernemers. Wij als PvdA  hebben 
keer op keer op gewezen dat er geen sprake 
was van een visie en goede kapstokken om 
aanvragen te toetsen. Blijkbaar was het 
college hier niet toe in staat gezien ook het 
terugtrekken in het verleden van de 
Woonvisie en na de vaststelling van de 
Woonvisie ook van de geplande 
uitvoeringsnota’s. We zijn als PvdA 
Ooststellingwerf content met het feit dat het 
voornemen bestaat nu eindelijk de koe bij de 
hoorns te vatten, maar het stemt erg triest dat 
het zo lang heeft geduurd dat het college 
doorkreeg dat het op een dood spoor zat. Er is 
veel schade aangericht, wellicht financieel, 
maar zeker ook daar waar het gaat om de 
betrouwbare overheid.    
 

Waar de fractie nog meer was 
Buiten de politieke actualiteit was de fractie 
deze maand  aanwezig bij de 
ledenvergaderingen van Plaatselijk Belang 
Waskemeer en Haulerwijk, een filosofisch café 
in Oldeberkoop, de evaluatie van het 
functioneren van de Rekenkamer, 
themabijeenkomsten over de ontwikkeling 
van de Stationsstraat, de stand van zaken 
rondom het project Appelscha 3.0 en een 
avond over glasvezel in Wolvega, een CDA 
bijeenkomst in Donkerbroek, een PvdA avond 
over eenzaamheid in Oldeberkoop en het 
Remco Heite schaaktoernooi. Ook hebben we 
opnieuw bemiddeld bij problemen rond de 
aanleg van het extra Wetra veld in 
Waskemeer en natuurlijk zijn we samen met 
nieuwe kandidaten aan het campagne voeren 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart aanstaande. Op Valentijnsdag hebben 
we rozen uitgedeeld in onze zorgcentra en we 
zijn iedere zaterdag actief in de dorpen. Onze 
lijststrekker Fimke Hijlkema heeft inmiddels al 
een drietal debatten achter der rug. Nu maar 
hopen dat al deze inspanningen tot een goed 
resultaat zullen leiden. Het wordt een 
spannende tijd! 

 
 

 
 

 
 
 

 

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

