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Verslag PvdA-fractie  
 
Dag van de arbeid 
Ik schrijf dit op 1 mei, Dag van de Arbeid. Een 
dag om als sociaaldemocraat bij stil te staan. 
Het werk is nog niet gedaan. Niet alleen in 
Nederland, maar vooral ook elders in de 
wereld is het broodnodig dat wij ons om 
elkaar en om eerlijk werk druk maken. Een 
voorbeeld?  

 
Denk maar eens aan de rapportages over het 
naaiwerk door zeer jonge kinderen in 
Bangladesh en andere landen, die zeggen 
genoeg…. 
 

Maandverslag  
1 mei betekent ook het begin van een nieuwe 
maand en dus is het tijd voor een nieuw 
maandbericht van de fractievoorzitter. Zeer 
bewonderenswaardig hoe Simon er altijd in 
slaagde om dit maandbericht zo snel klaar te 
krijgen. En hoe mooi Pieter Bouma het altijd 
maakt met foto’s tussen de tekst etc. 
Daarvoor vanaf deze plaats hartelijk dank.  
 

Informatie nieuw college  
Politiek gezien gebeurde er natuurlijk genoeg 
in deze maand. Na de installatie van de 
nieuwe raadsleden op 29 maart werd bekend 
dat informateur Lute Pen, oud-wethouder van 
de voormalige gemeente Menameradiel, aan 

het werk zou gaan om een coalitie te smeden. 
Op 9 april voerden Jelke Nijboer en 
ondergetekende een prima gesprek van twee 
uur met deze informateur. Op 24 april jl. heeft 
de informateur zijn rapport in een openbare 
informele raadsbijeenkomst gedeeld. Hij 
leverde daarbij tevens een goed overzicht van 
onderwerpen waarover brede 
overeenstemming bestaat binnen alle 
partijen. Aan het eind van zijn rapportage 
adviseerde hij aan OoststellingwerfsBelang om 
allereerst met de VVD te gaan praten omdat 
die partij een zetel heeft gewonnen tijdens de 
verkiezingen. Deze coalitie zou dan aangevuld 
kunnen worden met de tweede partij van de 
gemeente, de PvdA. Ook de combinatie 
OoststellingwerfsBelang-CDA-VVD, genoemd 
door CDA en VVD, is een optie, aldus de 
informateur. OoststellingwerfsBelang neemt 
dit advies over en praat eerst met de VVD, 
daarna met de PvdA en vervolgens nog met 
het CDA. Op dit moment worden die 
gesprekken gevoerd. Vandaag, op 1 mei dus, 
wordt er ook gesproken met alle fracties om 
te komen tot een raadsprogramma, waarin 
alle partijen zich kunnen vinden. In een 
volgend maandbericht worden de uitkomsten 
van dit proces nader belicht. 
 

Visie sociaal domein en participatie 
Ondertussen ging het politieke werk gewoon 
door. Voor de verkiezingen was afgesproken 
dat de nieuwe raad een besluit zou nemen 
over één visie op het sociaal domein en over 
participatie (overheidsparticipatie / 
burgerparticipatie). Allereerst vond er nog een 
themabijenkomst plaats voor de nieuwe 
raadsleden over waar het hierbij eigenlijk om 
gaat. De gemeente wil één visie op het sociaal 
domein, dus geen afzonderlijke beleidskaders 
meer. Een stevige basis in de dorpen en 
buurten is hierbij van belang. Er moet een 
nauw samenspel ontstaan tussen gemeente, 
organisatie en inwoners. Datzelfde geldt voor 
participatie. De overheid wil participeren in 
initiatieven van inwoners en organisaties. 
Meer samen doen met alle belanghebbenden 
dan alleen als overheid het initiatief nemen. 
Uiteraard hebben wij bij beide onderwerpen 
gepleit voor de zwakkere organisaties, 
buurten en inwoners. Zij verdienen nog steeds 
ondersteuning van de overheid.  



 

Plaatsvervangend raadslid en 
commissielid 
Omdat Simon ter Heide ziektevervanging 
heeft aangevraagd is Bart Polpe benoemd tot 
plaatsvervangend raadslid voor de duur van 
16 weken. De PvdA heeft verder Bart en 
Ivelina Chimpireva voorgedragen als 
commissielid. Op 17 april zijn beiden in hun 
nieuwe functie benoemd.  
 

Werkbezoek Statenfractie en 
gewestelijk bestuur 
Op 20 april jl. kwamen Statenfractie en 
gewestelijk bestuur op bezoek in 
Ooststellingwerf. Allereerst werden zij 
ontvangen door het college.  

 
Burgemeester Oosterman vertelde over de 
specifieke bestuursstijl van Ooststellingwerf 
en het Biosintrum, waar de provincie ook  
1 miljoen aan heeft gegeven. Vervolgens 
vroeg wethouder Van de Boer aandacht voor 
de woningcontingentering en het openhouden 
van de gevangenis in Veenhuizen, waar veel 
mensen uit Ooststellingwerf hun boterham 
verdienen. Daarna werd een bezoek gebracht 
aan Appelscha. We beklommen de uitkijktoren 
en Jan Henk Veenhouwer vertelde over de 
plannen voor recreatie en toerisme in 
Appelscha en wijde omgeving. Een zeer 
geslaagd werkbezoek.  
 
 

Trainingen en vaardigheden 
Ondertussen werden de raadsleden en 
commissieleden klaargestoomd voor het 
raadswerk. Iedereen kreeg een rondleiding in 
het gemeentehuis, de politieke vaardigheden 
werden geoefend en de social media kwamen 
uitgebreid aan bod.  
 

Overige bijeenkomsten 
Ondertussen gebeurde er in Ooststellingwerf 
nog het nodige waar de fractie bij aanwezig 
was. Zo waren er vergaderingen van Plaatselijk 
Belang in Oldeberkoop, Haule, Appelscha en 
Makkinga. En ook werd het parkeerterrein aan 
de Nanningaweg geopend met een 
voetbaltoernooitje; wij waren er bij.  
Vanzelfsprekend was de fractie ook aanwezig 
bij de opening van het duurzaamste zwembad 
van Nederland, Haulewelle in Haulerwijk en bij 
de FUMO-bijeenkomst over de toekomst van 
de FUMO.  
 
De volgende keer hoop ik u te berichten over 
de uitkomsten van de onderhandelingen en de 
volgende politieke onderwerpen van de 
commissie- en raadsvergadering van mei.  
Heeft u naar aanleiding van dit maandverslag 
vragen of opmerkingen, schroom niet en bel 
of mail mij op fimke.hijlkema@ziggo.nl of 06-
51506168. 
 
Fimke Hijlkema, fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/
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