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Op naar reces?
De afgelopen maand weer veel ontwikkelingen met als afsluiting de behandeling van de kaderbrief op 28 juni.
Op 7 en 8 juni was het jaarlijkse VNG congres, ditmaal te
Schiphol. 3 van de 6 fractieleden hebben hieraan deelgenomen. Een bijzondere ervaring om te zien hoe vertegenwoordigers uit alle gemeenten van Nederland elkaar opzoeken, hun ervaringen uitwisselen en deelnemen aan allerlei
deelprogramma’s. We gaan er ons voordeel mee doen!
Deze maand 2 in plaats van zoals gebruikelijk 1 raadsvergadering, beide vergaderingen gevuld met een aantal belangrijke onderwerpen, dus veel voorwerk om tot een goed
gemotiveerde- en deugdelijk onderbouwde mening te komen, dit ondersteund met de nodige initiatiefvoorstellen, al
– dan niet in gezamenlijkheid met andere partijen.
Verslag raadsvergadering 21 juni :
De rekenkamer commissie biedt het rapport : “Extern inhuren of intern oplossen” aan, het is het eerste onderzoek dat
de rekenkamercommissie in de nieuwe OWO samenstelling
heeft uitgevoerd en gaat over de manier waarop er in onze
gemeente met het inhuren van personeel wordt omgegaan.
Het rapport zal na het zomerreces in een commissievergadering worden behandeld

Dhr. van der Meulen spreekt in namens sportvereniging
Waskemeer .
Dhr F. Haven wordt benoemd tot nieuw lid van de rekenkamer commissie.
Raadsvoorstel Ergli:
Het onderwerp over een eenmalige financiële ondersteuning voor het project Ergli wordt boven aan de agenda geplaatst omdat er veel jongeren op de tribune zitten. Door
een fout gelopen Europese subsidieaanvraag dreigt een
reeds geplande scholenuitwisseling niet door te kunnen
gaan, dit zou natuurlijk zonde zijn.
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Mevrouw Duin, Dolsma en de heer Ter Heide, allen lid van de stichting Ooststellingwerf-Ergli nemen tijdens de behandeling van dit onderwerp plaats op de tribune,
wel zo zuiver. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Raadsvoorstel sportcomplex vv Waskemeer:
PvdA , CU, StellingwerfPlus, GL en D66 dienen een amendement in over dit onderwerp, waarin wordt voorgesteld om, naast de kosten van de aanleg van een Wetraveld, ook de bovenmatige aankoopkosten van de benodigde grond voor een bedrag
van € 60.000,- voor rekening van de gemeente te laten komen. Ook wij willen graag
extra veldcapaciteit voor de voetbalverenging, maar wel op basis van goede afspraken en een verantwoorde toekomstigbestendige exploitatiebegroting. Omdat de V.V.
Waskemeer zonder enige vorm van overleg 2 hectare grond heeft aangekocht, ver
boven de werkelijke waarde, kunnen we ons niet vinden in het voorstel om de gemeente, dus indirect alle inwoners van Ooststellingwerf, op te laten draaien voor deze onverantwoorde investering. We stemmen dus tegen het amendement. Naast de
indieners stemmen een 2-tal CDA fractieleden voor het amendement, deze wordt
dus aangenomen, vervolgens wordt het aangepaste raadsvoorstelvoorstel met dezelfde stemverhouding aangenomen. We zijn blij dat Waskemeer extra veldcapaciteit
krijgt, de wijze waarop hadden we graag anders gezien.
Raadsvoorstel Revitalisering Venekoten:
Voorgesteld wordt om financiën beschikbaar te stellen voor de revitalisering van bedrijventerrein Venekoten, de verplaatsing van het bedrijf Oenema maakt hier deel
van uit. Een forse investering voor een volgende stap in de realisatie van het Masterplan Venekoten Centrum Oosterwolde. We hopen dat met het aannemen van dit
voorstel ook de in het vooruitzicht gestelde subsidie van de provincie vrijkomt. OoststellingwerfsBelang stemt in met dit voorstel, het wordt in grote meerderheid aangenomen.
Raadsvoorstel Bestuursrapportage:
De PvdA stelt voor om dit onderwerp nu niet te behandelen omdat onvoldoende duidelijk is waarom het grote bedrag dat extra wordt ingezet voor de gebiedsteams benodigd is. Ook het onderwerp Lectoraat, is naar mening van andere partijen niet duidelijk onderbouwd. Wij zijn van mening dat beide voorstellen in stemming gebracht
kunnen worden. Het onderwerp Lectoraat wordt uit het voorstel gehaald en na de
zomer, onderbouwd, opnieuw aangeboden. Het advies om volgend jaar de gebiedsteams niet in de bestuursrapportage mee te nemen wordt richting college gedaan. Wij stemmen in met het aangepaste raadsvoorstel, mede omdat we vinden
dat voor de verdere ontwikkeling van het gebiedsteam extra financiële ondersteuning gerechtvaardigd is.
Raadsvoorstel Ontwerpbegroting FUMO:
Wij stemmen in met het voorstel en het besluit om geen zienswijze in te dienen,
hoewel we in de commissie wederom kritische vragen over deze, ons opgelegde organisatie hebben gesteld.
Raadsvoorstel Masterplan Appelscha
OoststellingwerfsBelang spreekt nogmaals uit dat nu meer de nadruk moet liggen
op verbetering van de verbinding Boerenstreek-Centrum, niet alleen de toeristen
maar ook onze ondernemers zullen hier veel baat bij hebben. Wij stemmen in met
het voorstel.
Omvormingsplan Peuterspeelzaal:
Dit stuk is in de commissie al uitgebreid behandeld en staat nu als een hamerstuk op
de agenda. OoststellingwerfsBelang geeft een duidelijke stemverklaring af.

Dit omvormingsplan is wet- en regelgeving van bovenaf. Je kunt er als Lokale partij
niets aan doen, het wordt ons opgelegd. Wat OoststellingwerfsBelang betreft had er
niets hoeven te veranderen, het peuterspeelzaal beleid in onze gemeente is goed
geregeld, dit wordt mede onderbouwd door alle jaarlijkse rapportages waarin staat
dat het goed gaat met het peuterspeelzaal werk in Ooststellingwerf.
Goedkeuring van de jaarstukken van Hus en Hiem, de Veiligheidsregio en de benoeming van leden van de Raad van Toezicht Primo.com (fusie scholenkoepels Comperio en Primo in de OWO gemeenten) vormen de afsluiting van deze vergadering.
Raadsvergadering jaarrekening 2015 en kaderbrief 2017-2020 op 28 juni 2016:
De jaarrekening heeft lang op zich laten wachten. Er is niet tijdig een goedkeurende,
complete accountantsverklaring beschikbaar vanwege het uitblijven van landelijke
cijfers uit het Sociaal Domein. De jaarrekening wordt goedgekeurd, alleen Groen
Links stemt tegen.
Dit jaar hanteren we een heel andere behandeling van de Kaderbrief. De diverse
raadsfracties hebben samen zo’n 120 schriftelijke vragen gesteld, die stuk voor stuk
door de ambtelijke organisatie, doorgaans goed onderbouwd, zijn beantwoord. Het
college heeft verder een informele bijeenkomst over de kaderbrief georganiseerd,
waar uitleg wordt gegeven over de keuzes die het college in de brief aangeeft. De
fracties worden uitgedaagd om met goede voorstellen te komen om de ruimte in de
begroting, dik 5 miljoen, op een goede wijze, bij voorkeur door incidentele uitgaven,
in te vullen. Een financiële ruimte die is ontstaan door ons coalitiebeleid van de afgelopen jaren: Verlaging van de schulden- en rentelasten, een strak financieel beleid, lasten stabiel en verantwoord investeren!
OoststellingwerfsBelang gaat de uitdaging aan en komt met 3 amendementen en 5
moties. De voorstellen gaan over:


Amendement extra budget wegenonderhoud;



Amendement reserveren budget realisatie breedband in buitengebied;



Amendement mantelzorgen pas vanaf 18 jaar bij indicatiestelling;



Motie extra budget buurtsportcoaches;



Motie Stellingwerven 500 jaar;



Motie zonodig uitbreiden inzet Smileys;



Motie verbetering onderhoud rond gemeentehuis;



Motie opvangen einde precario inkomsten over 10 jaar.

Ook de andere fracties stellen een groot aantal, voor hen belangrijke zaken aan de
orde en maken hierover voorstellen. Er ontstaat een bijzonder proces waarbij de initiatiefnemers elkaar opzoeken om voorstellen die overeenkomsten vertonen tot gezamenlijke initiatieven om te bouwen, er worden medestanders gezocht, er is veel
overleg in allerlei samenstellingen. Dit alles leidt tot een lijst van 6 amendementen
en 26 moties met initiatieven. Door het vele voorwerk gaan de fractievoorzitters
van de diverse partijen in hun beschouwingen, naast hun visie over de huidige stand
van zaken in onze gemeente, vooral in op de voorliggende initiatieven.

Om het debat vooral tussen de fracties te laten plaatsvinden, beperkt het college
zich in de beantwoording vooral tot het benoemen van de (on)mogelijkheden en
eventuele consequenties van de moties en amendementen. Een nieuwe rol waar het
zo hier en daar nog wel even wennen is.
De kaderbrief 2017-2020 wordt met algemene stemmen aangenomen, stemming
over de voorstellen is als volgt:


Amendement 1: Mantelzorgen vanaf 18 jaar met algemene stemmen aangenomen;



Amendement 2: Realisatie Breedband met algemene stemmen aangenomen;



Amendement 3: Budget onderhoud wegen, aangenomen, alleen Groen Links
stemt tegen. Dit amendement vormt samen met de motie instellen knelpuntenpot wegen en motie knelpunt Elsloo een gezamenlijk initiatief van OoststellingwerfsBelang, PvdA en VVD;



Amendement 4: Lastenverlichting Groen Links, ingetrokken is wettelijk verboden



Amendement 5: Bevriezing onroerende zaak belasting (OZB), aangenomen, alleen D 66 en Groen Links stemmen tegen;



Amendement 6: Lastenverlichting afvalstoffenheffing, aangenomen, alleen StellingwerfPlus stemt tegen;



Motie 1: Ombudsman Sociaal Domein, aangehouden in verband met landelijke
ontwikkelingen;



Motie 2: Instellen onafhankelijke clientenondersteuner Sociaal domein, aangenomen, OoststellingwerfsBelang, D66 en VVD stemmen tegen. We stemmen tegen omdat naar onze mening er al voldoende instellingen zijn die deze ondersteuning bieden en er te weinig wordt uitgegaan van de eigen kracht van onze
inwoners;



Motie 3: Huisvesting statushouders, verworpen, OoststellingwerfsBelang, CDA
en VVD stemmen tegen, er wordt volgens ons, in de motie tekort gedaan aan
de huidige inzet van het college, we voldoen ruimschoots aan de opdracht en
het college is al in de volle breedte, volop aan de slag met de vluchtelingenproblematiek;



Motie 4: Inzet op extra reintegratie wordt overgenomen door het college;



Motie 5: Stellingwerven 500 jaar wordt overgenomen door het college;



Motie 6: Inrichten gemeentelkijk veenmuseum, verworpen alleen StellingwerfPlus, Christen Unie en PvdA stemmen voor;



Motie 7: Bij– en nascholing laaggeletterden en niet nederlandstaligen, met algemene stemmen aangenomen;



Motie 8: extra ondersteuning dyscalculie en dyslexie met algemene stemmen
aangenomen.



Motie 9: Invoeren schoolzwemmen basisonderwijs: de raad neemt de motie aan
met algemene stemmen.



Motie 10: Budget sportcoaches wordt aangehouden, de wethouder geeft aan dat
er ontwikkelingen zijn, zoals het terugtreden van “De Friesland” als sponsor, die
een bredere aanpak en hoger budget nodig hebben om het project succesvol
door te laten gaan. Hij komt na de zomer met voorstellen;



Motie 12: Instellen anti verkrottingfonds, verworpen alleen D66, Christen Unie
en Groen Links stemmen voor. We stemmen tegen omdat we vinden dat door
het voeren van een actief beleid en inspelen op ontwikkelingen (bijvoorbeeld
Harambe en Blughut locatie) verkrotting voorkomen kan worden;



Motie 13: Voortzetting flexibel maaibeleid, aangenomen, Groen Links en D66
stemmen tegen;



Motie 14: Onderhoud rondom gemeentehuis, aangenomen, VVD en Groen Links
stemmen tegen;



Motie 15: Instellen knelpuntenpot wegen, aangenomen met algemene
stemmen. (Zie ook opmerking amendement 3);



Motie 16: Aanpak knelpunt kruising Elsloo, (Buitenweg/De Riete) aangenomen,
Groen Links en D 66 stemmen tegen. (Zie ook opmerking amendement 3);



Motie 17: Zo nodig uitbreiden inzet smileys, aangenomen, Groen Links en
Christen Unie stemmen tegen;



Motie 18: Snelle veilige fietsroutes, verworpen, OoststellingwerfsBelang, CDA
en D 66 stemmen tegen. Naar onze mening is er geen enkele reden de fietspaden sneller te maken en moeten we ons richten op het in stand houden en waar
mogelijk verbeteren van het huidige fietspadenbestand;



Motie 19: Fietsvoorziening Appelscha-Ravenswoud, verworpen, Ooststellingwerfsbelang, CD, VVD en D66 stemmen tegen. De wethouder geeft aan dat er
een goede verbinding via de relatief veilige 1e Wijk is. Hij is bereid te bekijken
of enige aanpassing ter plaatse mogelijk is. Een soortgelijke motie is eerder in
de raad behandeld, toen hebben we ter plaatse gekeken, we vinden dat na enige aanpassing de 1e Wijk een geschikte en veilige route voor fietsers is.



Motie 20: Instellen structureel budget Milieu, aangenomen, VVD stemt als enige
tegen;



Motie 21: Instellen fonds duurzame energie, overgenomen door het college;



Motie 22: Inkoop groene energie, ingetrokken, college handelt reeds in de geest
van de motie;



Motie 23: Vergroening en verduurzaming dorpsfeesten, verworpen, alleen
Groen Links stemt voor;



Motie 24: Eenjarige proef afvalvouchers, aangenomen, Groen Links en D66
stemmen tegen;



Motie 25: Cursus politiek actief worden, overgenomen door college;



Motie 26: Eindigheid precariogelden, overgenomen door college;



Motie 27: Betreft een aangepast amendement 4 met de bedoeling minima, financieel extra te ondersteunen, verworpen. Groen Links, StellingwerfPlus en
PvdA stemmen voor, de laatste met stemverklaring dat de voorstem is bedoeld
als gebaar richting de minima, maar wetend dat gemeente al wettelijk toegestane maximum vergoed. OoststellingwerfsBelang stemt tegen onder andere omdat de motie iets vraagt wat verboden is.

Al met al een bijzondere laatste raadsvergadering voor het reces, vooral ook omdat diverse fracties zich hebben uitgesproken over de positieve manier waarop alle
fracties dit proces zijn aangegaan. Een belangrijke aanzet tot verbetering van de
onderlinge verhoudingen. Hier is ons allen veel aan gelegen en komt het politieke
proces ten goede.

Reces? Nee dus, op 29 juni 2016 zijn alle raadsleden van de deelnemende gemeenten in Caparis bijeengeroepen. Voortdurende onenigheid in de organisatie Caparis waarbij directie, staf, managementeam, ondernemingsraad, raad van toezicht
en GR Caparis betrokken zijn leidt tot voortdurende negatieve informatiestromen
naar de pers en tot steeds meer onrust onder het Caparis personeel. We worden
bijgepraat door de ondernemingsraad en raad van commissarissen. Een bijeenkomst waar de emoties soms hoog oplopen en we tegengestelde informatie ontvangen. Niemand denkt in oplossingen, de standpunten zijn ernstig verhard. We
zullen hier, mogelijk zelfs in ons reces, opnieuw over in gesprek en discussie moeten. Wat ons betreft alleen verliezers, maar vooral de bijna 2500 medewerkers,
verdienen onze oprechte steun. Zij mogen niet de dupe worden, we gaan hiervoor
ons best doen.

Op 29 juni ook weer een column van onze fractievoorzitter in de Nieuwe Ooststellingwerver. Hij pleit voor een andere kijk op lokale politiek, de afstand tot onze inwoners wordt mede door de alsmaar doorgaande fusies van gemeenten steeds
groter. Een aantal landelijke partijen zien dit als een directe aanval en reageren
verontwaardigd, op social media worden nare reacties geplaatst. Erg jammer allemaal. Het betoog van onze voorzitter was enkel bedoeld om de discussie over de
ontwikkeling van lokale politiek een impuls te geven, niets kwetsend of denigrerend, maar een mening om over te discussiëren.

De fractie wenst U allen een fijne zomerperiode, gaat u op vakantie geniet er van
en keer gezond en vol inspiratie terug! Een volgende nieuwsbrief staat in september weer op de agenda.

Bij de redactie bekende verjaardagen in juli/augustus/september:
24 juli
28 juli
28 augustus
4 september

Jenne Hummel
Johan Elsenaar
Remco Aalbers
Henk Dongstra

Mocht u geen prijs (meer)stellen op toezending van de nieuwsbrief, laat
het ons dan weten, we zullen u dan verwijderen uit de mailinglijst.
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