NIEUWSBRIEF
Nr 9

november 2016

Ook deze maand een kort overzicht van zaken waar OoststellingwerfsBelang mee aan de slag is geweest. Daarnaast
natuurlijk een verslag van de maandelijkse raadvergadering.
Op 4 november is door fractie en bestuur een bedrijfsbezoek gebracht aan
Boonstra transport te Haulerwijk.
Naast een rondleiding door het bedrijf
werden we bijgepraat over de diverse
ontwikkelingen in de transportwereld.
Met name de innovatieve
wijze waarop hier in het bedrijf wordt omgegaan met energieverbruik, planning en kostenbeheersing sprak ons allen erg aan. Boonstra neemt begin volgend jaar als eerste
transportbedrijf een volledig elektrisch aangedreven vrachtauto in gebruik, een knappe
prestatie in een economisch moeilijke tijd!
Het college wil uitvoering gaan geven aan een
eerder door de raad aangenomen motie ter
verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid
te Waskemeer. Een aantal aanwonenden hebben bedenkingen, plaatselijk belang Waskemeer vindt uitvoering van de plannen belangrijk. Reden voor ons om de situatie ter plaatse
nogmaals te bekijken en in gesprek te gaan.

Mechanisatiebedrijf Demmink heeft in Elsloo
een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. Uiteraard hebben we ook hier een bezoek aan
gebracht. We hebben hen veel succes en
geluk met het nieuwe bedrijf gewenst.
Gemeente Ooststellingwerf wil braakliggende gemeentegronden, die de eerstkomende jaren niet
anders benodigd zijn, voorzien van zonnepanelen. We proberen aanwezig te zijn op
de inspraak– en informatie avonden om de
diverse reacties te horen.

Dit is een publicatie van de raadsfractie van OoststellingwerfsBelang
Website: www.OoststellingwerfsBelang.nu
Contact Email: info@ooststellingwerfsbelang.nu
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Verslag raadvergadering begroting 8 november 2016

De begroting vergadering is naast de behandeling van de kaderbrief 1 van de belangrijkste vergaderingen die op de jaaragenda staan. We beginnen al om 16:00 uur
omdat er vele onderwerpen de revue passeren en iedere partij de gelegenheid moet
krijgen om zijn visie op de begroting en het gevoerde beleid te ventileren.
Onze fractievoorzitter gaat in zijn beschouwingen in op een aantal zaken die gerealiseerd zijn, onderwerpen waarover we zorgen hebben en een blik in de toekomst.
Om te beginnen benoemt hij de realisatie van de prachtige bosbergtoren, die de eerste weken na openstelling voortdurend druk wordt bezocht. Vervolgens gaat hij in op
de kernpunten van de begroting: de risico’s worden beperkt, er is aandacht voor de
inwoners, de financiën op zijn orde, er is geen lastenverzwaring voor onze inwoners
en bedrijven maar ook voor onze gasten. Daar waar mogelijk worden onze inwoners
betrokken bij het maken van nieuw beleid of voorbereidingsplannen. In deze begroting is ook de uitwerking van de ingediende amendementen en moties tijdens de behandeling van de kaderbrief in juni j.l. opgenomen. Naar de mening van OoststellingwerfsBelang wordt er een goede invulling gegeven aan de wensen van de raad.
OoststellingwerfsBelang is tevreden over de gepresenteerde begroting en zal voor
stemmen.
In aanloop naar de begrotingsvergadering zijn er diverse moties en amendementen
gedeeld en ingediend, onderstaand een beschrijving:
Amendement 1: Afvalstoffenheffing: ingediend door D66, CU, GL.
Hierin wordt voorgesteld om niet de vaste lasten van de afvalstoffen heffing te verhogen maar de lediging per keer. Onze fractie is verdeeld, beide opties leiden tot de
beoogde kostendekkende afvalverwerking. Onze fractie stemt verdeeld, 2 voor, 4
tegen, het amendement wordt verworpen.
Amendement 2: Tekst aanpassing in de begroting over het onderwerp woonvisie.
Ingediend door PvdA, OoststellingwerfsBelang, VVD, D66, CDA, CU. Een formele
wijze om een foutief opgestelde tekst in de begroting aan te passen, wordt raad
breed aangenomen.
Amendement 3: Forensenbelasting bevriezen in 2017, ingediend door OoststellingwerfsBelang, D66, CDA, S+.
OoststellingwerfsBelang heeft dit voorstel ingdiend omdat tijdens de behandeling van
de kaderbrief in juni, is besloten alle lokale belastingen in 2017 te bevriezen. We
vinden dat we de forensenbelasting hierbij zijn vergeten, door het aannemen van het
amendement wordt dit rechtgetrokken.
Motie 1: Steeds meer senioren onder de armoede grens. Ingediend door CDA, VVD,
PvdA, CU en S+
In de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken of ouderen ook meer aandacht kunnen krijgen in het armoede beleid. Voor ons is deze motie niet volledig,
armoede kan immers bij alle leeftijdsgroepen voorkomen en OoststellingwerfsBelang
vindt dat er voor alle inwoners een goed armoedebeleid moet zijn. De ingediende
motie wordt overgenomen door het college.
Motie 2: Infrastructuur en bebording Ooststellingwerf. Ingediend door: OoststellingwerfsBelang, PvdA, CDA.
De aanpassing van de N381 nadert zijn voltooiing. Verkeerstromen worden geacht te
veranderen, verschillende wegen zijn aangepast om sluipverkeer tegen te gaan. Voor
verkeer richting Haulerwijk is geen enkele aanduiding/bebording op het hoofdwegennet aanwezig, mede hierdoor is er nog veel sluipverkeer naar- en van Haulerwijk. We
hebben al meerdere keren hiervoor aandacht gevraagd bij de provincie, de gemeen-

te en het projectbureau N381, maar er is niemand die het probleem op pakt. Wij
verzoeken aan het College om initiatief te nemen om dit probleem op te lossen.
Het college neemt de motie over.
Motie 3: Evaluatie en actualiseren van het milieubeleidsplan, ingediend door: PvdA,
D66,CDA, CU, GL.
In de motie wordt gevraagd om voor de behandeling van de kaderbrief van 2018,
het huidige milieubeleidsplan wat ten einde loopt, te evalueren en met voorstellen
te komen voor een nieuw milieubeleidsplan. Het college neemt de motie over.
Motie 4: Toegankelijk en aantrekkelijker maken woonkavels. Ingediend door PvdA.
Volgens de indieners worden bouwkavels slecht verkocht onder andere omdat deze
te groot zouden zijn voor evt. kopers. Wij willen dit onderwerp ook graag besproken hebben bij de nieuw op de stellen nota grondbeleid en de woonvisie. We stemmen samen met StellingwerfPlus en indieners PvdA voor, de motie wordt aangenomen.
Motie 5: Regenboogvlag, ingediend door: GroenLinks, VVD, PvdA, D66.
Voorstel van de indieners is om ieder jaar op 11 oktober, met uitzondering van de
zondagen, de regenboogvlag te laten wapperen op het gemeentehuis. De regenboogvlag symboliseert het op grond van geloof, seksuele geaardheid of afkomst
niet tolereren van discriminatie. OoststellingwerfsBelang is van mening dat er op
rijksgebouwen alleen gevlagd dient te worden met de nationale driekleur. We onderschrijven het niet tolereren van discriminatie maar vinden dat we dat op een
andere wijze moeten uitdragen. Er zijn jaarlijks diverse dagen die in het teken
staan van iets, ook hier vlaggen we niet voor, dit willen we ook niet. Wij stemmen
niet voor de motie, hij wordt verworpen.
Motie 6. Bekendheid gebiedsteam, ingediend door CDA, S+, CU, OoststellingwerfsBelang, D66, PvdA.
De motie verzoekt om in 2017 weer een “zorgkrant” uit te brengen om de bekendheid van de gebiedsteams te vergroten. Het college neemt de motie over.
Verslag Raadvergadering 15 november 2016:
Vanavond een agenda met maar weinig onderwerpen, 3 hamerstukken en 1 inspreker. Dhr. Berkenbosch spreekt in over de belemmeringen die hij ervaart bij de
plannen voor de realisatie van een bijgebouw bij zijn woning.
Na het instemmen met de hamerstukken, kunnen we onze koffie op drinken en
naar huis rond 20 uur, een unieke gebeurtenis.
Gezien de vele geagendeerde onderwerpen in de vergadering van december staat
ons dan wel een lange zit te wachten, we gaan ons er alvast op voorbereiden.

Bij de redactie bekende verjaardagen in december:
6 december Durk Oosterhof
17 december Jacob Schurer
22 december Sierd de Boer
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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