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De maand november heeft bol van de politieke ontwikkelingen gestaan. Met het einde van de raadsperiode in zicht
heeft raadslid en fractievoorzitter Rineke Valk van de VVD
besloten per direct te stoppen. We vinden dit jammer, want
de raad verliest hiermee een gedreven en kundig politieke
bestuurder. We hebben echter respect voor haar keuze en
wensen haar alle goeds voor de toekomst.
De meeste partijen hebben inmiddels hun kandidatenlijst
voor de gemeenteraadverkiezingen van 2018 vastgesteld
en vrijgegeven, ook de verkiezingsprogramma’s komen zo
zachtjes aan ter publicatie vrij. Zowel onze kandidatenlijst
als ons verkiezingsprogramma hebben we eind september
vastgesteld. De tijdens de ledenvergadering vastgestelde
kandidatenlijst kunt u lezen onderaan deze nieuwsbrief,
een mooie lijst met veel potentie voor de komende 4 jaar.
Ons verkiezingsprogramma is binnenkort te lezen op onze
internetpagina onder het tabblad “Verkiezingen”.
Op 1 november 2017 is de vernieuwde
website van de gemeente Ooststellingwerf ‘live’ gegaan. Ook wij hebben hier
onze bijdragen aan kunnen leveren. We
hebben ons vooral uitgesproken voor een
(gebruiks)vriendelijker website met een beter werkende
zoekfunctie. De nieuwe site is meer servicegericht, U kunt
er diverse zaken online regelen, dit zonder dat de mogelijkheden voor direct klantcontact worden beperkt. De 1e indrukken zijn goed, ook wordt er meer gedaan aan herkenbaarheid door het plaatsen van foto’s bij de diverse onderwerpen.
Op 11 november 2017 hebben een aantal fractieleden een
werkbezoek gebracht aan woningcorporatie Actium te Assen. Hier werd een renovatieproject bezocht dat als voorbeeld kan dienen voor de komende renovatie van de huizen
in het Haerenkwartier te Oosterwolde. De bewoners van
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Haerenkwartier hebben inspraak bij de aanpassingen aan hun woningen en worden
betrokken bij het gehele proces. Vanuit de gemeente zijn op verzoek van diverse
fracties waaronder OoststellingwerfsBelang extra uren opbouwwerk toegekend zodat
er meer professionele begeleiding is gedurende dit proces.
Op een 5-tal dagen midden november hebben diverse klassen
van het Stellingwerfcollege een trainingstraject in het gemeentehuis gevolgd over hoe de politieke arena in
onze gemeente is georganiseerd. Een aantal
van onze fractieleden hebben ook actief deelgenomen, waarbij het opviel dat er verrassende problemen, maar ook mooie oplossingen voor deze lokale problemen bedacht werden. Leuk voor ons om te doen, maar ook
goed voor de politieke bewustwording van onze jeugd.

Op 22 november stonden er 2 activiteiten op het programma. Zowel de najaarsvergadering van de ABO als van plaatselijk Belang
Oldeberkoop stonden op de agenda, onze krachten hebben we
dus over de beide bijeenkomsten verdeeld. In Oldeberkoop werd,
naast een aantal andere dorpszaken, op een prachtige wijze de
dorpsvisie gepresenteerd. Geweldig te zien hoe een enthousiaste
club mensen zijn best doet om Oldeberkoop levendig en leefbaar
te houden.
Op 23 november vierde Energie coöperatie
“De Eendracht” zijn 1e lustrum. De aanvankelijk voor– en in Makkinga opgerichte club bestrijkt inmiddels de gehele gemeente en heeft
vele plannen om energie in onze gemeente
duurzaam op te wekken, volledig over te
stappen op duurzame energie en verstandig
om te gaan met het gebruik van energie. Samen met onder andere
de stichting “DO!” is de coöperatie een waardevolle partner voor onze gemeente in het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Dit wordt
steeds meer zichtbaar doordat zowel “De Eendracht” als “DO” betrokken zijn bij allerlei activiteiten op het gebied van duurzaamheid.
We hebben als partij al een aantal jaren aangedrongen op het meer
betrekken van particuliere duurzaamheidsinitiatieven zoals de “De
Eendracht” bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelen.

Op 25 november waren we vertegenwoordigd bij de ledenvergadering van Provinciaal Belang Fryslan. Gedeputeerde Poepjes gaf een uiteenzetting over LeeuwardenFryslan Culturele Hoofdstad 2018 en wat dit voor onze provincie gaat betekenen.
Een goed moment om de gedeputeerde aan te spreken op
de nagenoeg niet aanwezige aandacht in allerlei media over
de diverse activiteiten van Leeuwarden-Fryslan 2018 in onze gemeente volgend jaar. Er is beterschap beloofd.
Ook de nieuwe website van provinciaal Belang Fryslan
( www.provinciaalbelangfriesland.nl )werd aan ons gepresenteerd, daarnaast werd er nog overleg gevoerd over de
deelname aan de provinciale verkiezingen in 2019.

Hoewel wel geagendeerd hebben we door omstandigheden helaas geen bezoek kunnen brengen aan de plaatselijk belang vergaderingen te Ravenswoud en Haule. We
doen ons uiterste best om bij alle plaatselijk belangvergaderingen een afgevaardigde
aanwezig te laten zijn.
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Verslag van de Raadsvergadering van 7 november 2017

Een vroege start, namelijk al om 15:00 uur. We behandelen vandaag onder andere
de begroting, een lange zit met de nodige voorstellen, ook van onze zijde.
Als 1e onderwerp staat een zienswijze met betrekking tot de vluchtroutes van Lelystad op de agenda. De zienswijze wordt raad breed gesteund, we zijn bezorgd over
de ontwikkelingen in de lucht boven onze gemeente.
Vervolgens behandelen we de 2e Managementrapportage (Marap) .Een update over
de stand van zaken in onze gemeente. Behoudens enkele opmerkingen is er verder
geen discussie over dit onderwerp. De rapportage wordt met algemene stemmen
goedgekeurd.
Vervolgens gaan we met de begroting voor de komende jaren aan de slag. Alle fracties krijgen spreektijd om hun beschouwingen over de voorliggende begroting kenbaar te maken en hun initiatieven te presenteren. Er heerst bij de fracties een groot
gevoel van tevredenheid, onze coalitie heeft zijn zaakjes goed op orde en er is ruimte voor investering! Hoe anders was dit bijna 8 jaar geleden toen OoststellingwerfsBelang voor het eerst tot het college toetrad! We mogen hier best trots op zijn
en zijn dan ook zeker van plan om in de toekomst deze positieve ontwikkeling vast
te houden. Onder andere de volgende initiatieven passeren de revue :


Structurele verhoging dorpsbudgetten tot 2021, door ons mee ingediend en
aangenomen;



Groen Links stelt voor om dorpsbudgetten niet te verhogen maar € 25.000,- in
Fonds Ooststellingwerf te storten. We stemmen tegen, we hechten grote waarde
aan het huidige budget voor dorpsbudgetten. Het voorstel wordt afgewezen;



Er wordt voorgesteld om niet alleen overheidsparticipatie, maar ook burgerparticipatie in beleid vast te leggen en hiervoor budget te reserveren. We zijn het
hier volledig mee eens en stemmen mee in, het voorstel wordt aangenomen;



De trendmatige verhoging van forensenbelasting is volgens ons en een aantal
andere fracties niet terecht, diverse andere belastingen worden immers ook niet
verhoogd, ons voorstel om geen verhoging toe te passen wordt met brede steun
aangenomen;



Een door ons ingediende motie om de OSO (Onafhankelijke Seniorenvereniging
Ooststellingwerf) de komende 5 jaar financieel te steunen en op deze wijze eenzaamheid bij ouderen actief te proberen te bestrijden kan niet op voldoende
steun van de andere fracties rekenen en wordt afgewezen. Jammer, het is hierdoor voor de jonge vereniging moeilijker om allerlei activiteiten te organiseren
en actief steun aan ouderen te verlenen. Wel zegt de wethouder toe met de
OSO in gesprek te gaan;



Er wordt een voorstel ingediend om alle raadsleden deel te laten nemen aan NL
doet. We vinden NL doet een prachtig initiatief maar het voorstel geen goed
plan. Het betreft hier immers vrijwilligersinzet en dat hoort vrijwillig en op persoonlijke titel te gebeuren, zonder politiek stempel. De indieners trekken de
motie in vanwege de reacties uit een aantal fracties.



Een door ons ingediende motie om overgewicht integraal ( in samenwerking
tussen alle hulpverlenende instanties) aan te pakken en hier een plan voor te
maken wordt niet breed gedragen. Jammer want in onze gemeente is overgewicht een groot probleem, het percentage in onze gemeente ligt boven het landelijk gemiddelde, dus alle hulp is nodig!

De begroting wordt met algemene stemmen en aangepast met de aangenomen
amendementen goedgekeurd.
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Verslag Raadsvergadering 28 november 2018

Raadslid Rineke van der Valk van de VVD is gestopt met haar raadswerk. Grytsje
van der Sluis neemt nu haar werk als fractievoorzitter over.
Evaluatie pilot zelfrijdend vervoer Appelscha
We hebben een landelijke voortrekkersrol gehad en dat heeft voor onze gemeente
de nodige publiciteit opgeleverd. Het onderwerp staat nu in de door de Raad vastgestelde versnellingsagenda, we hopen dat er snel meer en andere initiatieven komen
op dit vlak.
Eindevaluatie Fonds Ooststellingwerf en intentie tot voortzetting
Dit onderwerp is al 2 maal besproken in de commissievergadering en ligt de raad
dan ook zwaar op de maag. Er zijn prachtige initiatieven gerealiseerd met de 1 miljoen subsidie uit het Fonds, maar er is ook ontzettend veel mis gegaan op het gebied
van de manier van verdeling van de gelden. Dat de raad nu wordt gevraagd de intentie uit te spreken om door te gaan met dit fonds is voor de meeste fracties alleen
mogelijk indien er behoorlijk aan het concept wordt gesleuteld. Voor ons staat vast
dat doorgaan alleen mogelijk is onder volgende voorwaarden:
Geen wedstrijdelement, maar toekenning op basis van het behalen van voldoende jurypunten;

Geen publiekjury;

Een duidelijk kostenoverzicht, begeleiding van aanvragers bij in te dienen initiatieven is belangrijk en moet in worden voorzien, maar hoge kosten voor toekenningsbijeenkomsten zijn wat ons betreft taboe, beschikbare subsidie moet maximaal naar onze inwoners;

Een andere naam voor het Fonds, aan de huidige naam kleeft te veel de negatieve ervaringen die een aantal inwoners naar hun mening hiermee hebben ondervonden;
Daarnaast vindt OoststellingwerfsBelang het belangrijk dat bij het instellen van een
maximum per initiatief, een andere steunmogelijkheid wordt ingesteld voor maatschappelijk belangrijke initiatieven die boven deze norm komen;


Ook vinden we dat het normale werk van onze ambtenaren niet extreem verstoord
mag worden doordat ze voor het fonds worden ingezet;
Verder vindt OoststellingwerfsBelang dat de doorlooptijd van ingediende aanvragen
tot het moment van beoordeling aanzienlijk moet worden bekort. Onder deze voorwaarden willen we de intentie uitspreken om Fonds Ooststellingwerf 2018 voort te
zetten. Het college komt in februari 2018 met een voorstel op basis van de door de
raad aangedragen aanpassingen, we zullen er dan opnieuw over oordelen.
Motie 1. vreemd aan de orde van de dag ( ingediend door alle fracties)
De openbare- en christelijke basisscholen in Donkerbroek gaan fuseren, schoolgebouw ‘Het Startblok’ wordt hiertoe grondig verbouwd en uitgebreid. Donkerbroek wil
al jarenlang een multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren, maar heeft tot op
heden nog geen overeenstemming met de diverse betrokken partijen kunnen krijgen. Plaatselijk Belang Donkerbroek vreest dat door de vernieuwbouw van ‘Het
Startblok’ er straks geen mogelijkheid meer is om een MFA te laten integreren in en
aan dit gebouw.
De motie stelt voor om de school zo te vernieuwbouwen dat hierdoor de mogelijk tot
realisatie van een MFA niet wordt geblokkeerd.
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De portefeuille houder ( burgemeester Oosterman) neemt deze motie over en zegt
toe dat het college steun gaat bieden in het proces dat kan leiden tot realisatie van
een MFA te Donkerbroek.
Motie 2 vreemd aan de orde van de dag.
Onderwerp : Uitvoering geven aan de motie LeeuwardenFriesland Culturele Hoofdstad Europa 2018.
Er is nog ruim 5000 euro beschikbaar voor initiatieven in het kader van LeeuwardenFriesland Culturele Hoofdstad Europa 2018. De raad is van mening dat dit geld niet
naar administratieve zaken zoals ontwikkeling van een folder of een website mag
gaan, maar moet worden ingezet als steun aan een initiatief.

Onze wethouder Sierd de Boer neemt de door de raad breed gesteunde motie over
en gaat er mee aan de slag.
Motie 3 vreemd aan de orde van de dag.
Onderwerp: Instellen Jeugdlintje
Indieners vinden dat ook jongeren in aanmerking moeten komen voor een lintje of
andere waardering voor hun inzet als vrijwilliger. Voor volwassenen kennen we in
onze gemeente al de zeer gewaardeerde vrijwilligers award.
Deze motie krijgt net als de andere moties de steun van alle fracties en wordt unaniem aangenomen. De portefeuillehouder neemt de motie graag over.
Al met al een zeer positieve raadvergadering, waar de fracties uitblonken in resultaatgerichtheid en eensgezindheid, dit is wel eens anders geweest! Ook de eindtijd,
20.45 uur is uniek en stemt ons tot tevredenheid.

Verkiezingen 21 maart 2018
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld is op 30 september 2017 het verkiezingsprogramma goedgekeurd en de kandidatenlijst voor de gemeenteraad verkiezingen in
2018 vastgesteld. Door technische problemen hebben we het verkiezingsprogramma
nog niet op de website kunnen publiceren, de leden zijn echter allemaal voor de ledenvergadering in het bezit gesteld van een concept exemplaar. Tijdens de ledenvergadering zijn er een beperkt aantal aanpassingen ingevoegd. We verwachten eerdaags het programma op de website te kunnen publiceren, maar mocht U nu al een
digitaal exemplaar willen ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken aan ons door een
mail te sturen aan: info@ooststellingwerfsbelang.nu.
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Onze kandidatenlijst voor de verkiezingen op 21 maart 2018
1. Jouke Jongsma

10. Henk Oosterhof

19. Bertus Plender

2. Jenny Dolsma

11. Ria de Groot

20. Erwin Sinnige

3. Henk Dongstra

12. Harm Betten

21. Bert Rekker

4. Wolter Slager

13. Petra van Rozen

22. Arjan Wagenaar

5. Sierd de Boer

14. Jenne Hummel

23. Ruurd Slager

6. Esther Verhagen

15. Roel de Boer

24. Ria Boomsma

7. Arènda Broersma

16. Wim Dillingh

25. Jacob Schurer

8. Niels van den Berg

17. Remco Aalbers

26. Rein Poutsma

9. Edwin Meijerhof

18. Fokkert Foppes

27. Meine Dijkstra

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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