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De zomervakanties barsten los, de Raad is inmiddels met
reces, maar ook in deze periode zal er nog regelmatig een
activiteit zijn waar we ons laten zien. Onderstaand weer
een verslag van een aantal van onze activiteiten in de afgelopen maanden juni en juli. Veel leesplezier en een fijne
zomerperiode toegewenst.
Op 6 juni was het periodiek OPO overleg, een overleg tussen het college en een vertegenwoordiging van de diverse
plaatselijke belangen en bewonerscommissies. Van iedere
raadfractie mag een vertegenwoordiger aanwezig zijn om
zo ook uit dit overleg informatie op te snuiven. Goed te
zien dat vanuit de diverse verenigingen allerlei onderwerpen op een professionele wijze worden opgepakt en de belangen van hun dorp en inwoners bij het college onder de
aandacht worden gebracht. Als partners in het overleg kan
er gewerkt worden aan de leefbaarheid in onze dorpen en
het welbevinden van zijn inwoners, we vinden dit als partij
heel erg belangrijk.
Op 8 juni heeft de raad een aantal werkbezoeken gedaan.
We werden als eerste door het Gebiedsteam bijgepraat en
mochten op locatie (voormalig gemeentehuis) een kijkje in
de keuken nemen, goed te zien dat het team, dat nog volop in ontwikkeling is, zijn taken vol enthousiasme oppakt
en goede resultaten boekt. Vervolgens brachten we een bezoek aan het centrum van Oosterwolde en werden we bijgepraat over de plannen op de locatie 13 Aprilstraat, waar
een supermarkt met daarboven appartementencomplex en
een groot aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Appelscha, waar
natuurlijk door de meeste raadsleden de Bosbergtoren
werd beklommen onder begeleiding van de beheerder, die
ons enthousiast verhalen vertelde over het succes van deze
attractie.
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Vervolgens werden we in openluchttheater De Koele ontvangen door de organisatie Appelscha Regio 3.0. Door Jan Henk
Veenhouwer werden we bijgepraat over de vorderingen die
Appelscha Regio 3.0 maakt . Een bezoek aan “De jongens
van outdoor” was de afsluiting van deze dag. De enthousiaste
ondernemer vertelde over de ontwikkelingen van zijn bedrijf
en het belang van recreatie en toerisme in onze gemeente.
Op 15 juni was in de raadzaal een bijeenkomst met jongeren van het Stellingwerf
college. Ze presenteerden in een talkshow middels zelf gemaakte vlogberichten hun
beeld over onderwerpen als pesten, drugsgebruik en gameverslaving. We waren diep
onder de indruk hoe er door deze groep jongeren over genoemde zaken wordt gedacht en welke bedreigingen er voor hen op de loer liggen. Belangrijke vraag voor
ons: Hoe krijgen we vat op hun problemen en zorgen we dat onze jeugd in een veilige omgeving kan opgroeien!
Op 15 juni waren we ook aanwezig bij een bijeenkomst die Natuurmonumenten voor de
nieuwe raadsleden had georganiseerd in hun
locatie in het Fochtelooerveen. Voor ons een
belangrijke plek waar natuur en recreatie samen gaan en de verbinding van het Drents
Friese Wold richting het mooie Veenhuizen. Prachtig om van te genieten, maar ook
belangrijk om te behouden.
Op 18 juni was er een ondernemersbijeenkomst in het voormalige Rabogebouw te
Oosterwolde georganiseerd, waarin Charles Groenhuysen in een boeiende presentatie ons meenam in zijn visie over de internationale gemeenschap en de problemen
waar de wereld de komende jaren voor staat.
Op 26 en 27 juni was onze fractie breed
vertegenwoordigd bij het VNG (vereniging
Nederlandse gemeenten) congres te Maastricht. Een congres waar jaarlijks zo’n 2000
burgemeesters, wethouders, raadsleden en
griffiers informatie kunnen opsnuiven over
diverse onderwerpen in workshops op locatie, een grote beursvloer met tientallen bedrijven die voor de overheid werken en
een aantal plenaire bijeenkomsten met alle bezoekers. Minister
Kasja Ollongren onderstreepte hier het belang van de gemeentelijke bestuurders, dicht bij onze burgers en bedrijven. Ook
gaf ze aan overtuigd te zijn van de enorme berg werk die op
raadsleden aan komt, waarbij vooral in de kleinere gemeenten
onevenredig veel druk op een beperkt aantal mensen ligt.
Op 5 juli was er voor de raadsleden uit Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) een zogenaamde roadshow georganiseerd, een werkbezoek langs de
werklocaties in de 3 gemeenten. Op de verschillende werklocaties werd uitleg gegeven over de werkwijze van de diverse samenwerkende afdelingen.
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Ook werd uitgelegd dat de OWO organisatie zorgt dat onze gemeenten gezamenlijk
in staat zijn om meer kwaliteit te leveren, efficiënter kunnen werken en dure systemen gezamenlijk, dus goedkoper aan kunnen schaffen en beheren. Dit alles draagt
bij aan een betere dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. De komende
jaren wordt er verder gebouwd aan de organisatie en waar mogelijk verbeterd.
Op 23 juli zijn de vakantiespelweken in de bossen van Appelscha
weer van start gegaan. Ieder jaar weer prachtig om te zien met
hoeveel enthousiasme kinderen en begeleiders er een mooi feest
van maken met elkaar.
Verslag van de raadvergaderingen:
Raadsvergadering 19 juni 2018

Jakob Baar (Fractievoorzitter VVD) neemt als eerste het woord en biedt zijn excuses
aan voor hetgeen hij de vorige vergadering heeft gezegd met name richting wethouder Esther Verhagen. Wethouder Verhagen accepteert de excuses.
Insprekers Dhr. Hoeksema en Dhr. Elderson spreken in over voorgenomen ontwikkelingen op het voormalige miniatuur park te Appelscha.
Voor OoststellingwerfsBelang worden Harm Betten en Ria de Groot geïnstalleerd als
commissieleden.
De geloofsbrieven van Edwin Meijerhof worden goedgekeurd, wat betekend dat hij
de volgende vergadering beëdigd kan worden. Edwin verblijft nog in Equador vandaar zijn beëdiging in juli.
Bestemmingsplan Appelscha – Herontwikkeling voormalige locatie Miniatuurpark
Een aantal partijen hebben moeite met dit voorstel en dienen amendementen en
moties in. Een aantal partijen geven aan dat er weinig draagvlak is, maar ook dat te
weinig communicatie met de omwonenden en belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Naar ons idee hebben er wel degelijk gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden onder andere in de Hoolten Klinte, hier zijn we aanwezig geweest en er
zijn ook verslagen van. De discussie over dit onderwerp wordt heftig gevoerd, de
voors- en tegen gaan heen en weer. De stemming laat een verdeelde raad zien. Het
voorstel om woningbouw op dit terrein mogelijk te maken wordt aangenomen.
Jaarstukken 2017
Hier worden de stukken besproken waarin vertaald staat hoe we het vorig jaar gedaan hebben gebaseerd op de 4W`s: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor
doen, wat merkt de burger ervan en wat kost het. We staan er financieel goed voor,
er zijn wel een aantal zaken die onze aandacht vragen, o.a. het sociaal domein. Dit
stuk wordt unaniem aangenomen
Voorjaarsrapportage 2018
Ook dit stuk wordt unaniem aangenomen

Motie Vreemd aan de orde van de dag OoststellingwerfsBelang.
Onze fractie heeft al lange tijd het idee om in te zetten op de realisatie van een
kunstwerk op de hoek Nanningaweg-Hoogengaardenlaan. Dit ter afwerking van de
permanent geworden parkeerplaats en als symbool van de verbinding tussen onze
Gemeente en de Compagnonsvaart. De motie wordt breed gedragen en aangenomen
na aanpassing van de realisatietermijn.
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CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: Integrale Visie Appelscha
Dit voorstel past in het op te stellen uitvoeringsprogramma en wordt overgenomen
door het College. CDA, PvdA en OoststellingwerfsBelang stemmen voor.
GroenLinks & CU dienen een motie vreemde aan de orde van de dag in over
realisatie van Tiny Forrests.
Dit zijn stukken ( stukjes) bos ( ter grote van een tennisbaan) die door kinderen
aangelegd en verzorgd worden. Dit om de jeugd bewust te maken van duurzaamheid en natuur. Naar ons idee heeft dit initiatief in onze bosrijke gemeente geen
meerwaarde, onze jeugd leeft in een natuurrijke omgeving waar het bewustzijn hierover als van nature bij hen wordt aangeleerd. Meerdere schoolprojecten doen al projecten op het gebied van duurzaamheid, natuur en tuinen. De motie wordt verworpen, alleen de indieners stemmen voor.
Raadsvergadering 17 juli 2018
Ja hoor na deze vergadering is de fractie van OoststellingwerfsBelang eindelijk compleet. Ook Edwin Meijerhof is nu benoemd als raadslid. Het mooie daarvan is ook dat
nu eindelijk de foto van de gehele raad gemaakt kan worden dus staan we allemaal
weer 5 minuten te lachen naar de fotograaf.
Nu de raad voltallig is en het college uit 4 wethouders en de burgemeester bestaat
zijn er eigenlijk niet genoeg plaatsen aan de ronde tafel in de raadzaal. Er is nu voor
gekozen de wethouders aan de tafel bij de deur te laten zitten achter de raad. De
verantwoordelijk wethouder waarvan een onderwerp besproken wordt schuift aan
naast de voorzitter, de burgemeester.
De VVD vraagt om een interpellatie debat, de fractie voorzitter van de VVD geeft uitleg waarom zij dit debat willen voeren.
Naar ons idee zijn de vragen die ingediend zijn voor dit interpellatie debat vragen die
ook gesteld hadden kunnen worden bij de commissievergadering, of door deze
schriftelijk in te dienen. We vinden dat een interpellatie een zwaar stuk democratisch
gereedschap van de raad is wat je eigenlijk niet kunt weigeren. Ook al wordt het
vanavond niet correct toegepast, we stemmen er mee in.
Mevrouw Plomp namens SCALA is de eerste inspreker van vanavond , zij reikt ons
een boekje/folder uit over wat Scala zoal doet.
Dhr. Louwers, (namens SPA 05) vertelt dat de berichtgeving zoals deze momenteel
op social media verschijnt over de ontwikkelingen in Appelscha niet hetgeen is wat
zij als organisatie waarderen. Dhr. Louwers is enigszins beperkt in zijn inspraak omdat het nu eenmaal (wettelijk) zo geregeld is dat er niet ingesproken mag worden
over een eerder genomen besluit.
Het eerstvolgende agendapunt is het Interpellatie debat. Er ontstaat bij verschillende
partijen een aantal vragen over hoe je een interpellatie debat voert.
De vragen die de VVD stelt bij dit interpellatie debat worden door de wethouder kort
en bondig beantwoord.
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Dit was een kort interpellatie debat. De andere partijen hebben geen reacties gegeven of vragen gesteld.
Na dit onderwerp vervolgen we de agenda:
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 ,
Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld door het college aan de hand van het eerder
door de gehele raad opgestelde raadsprogramma en vormt de leidraad voor wat we
de komende 4 jaar van plan zijn te realiseren. De kaderbrief is hierdoor dit jaar vervallen.

Alle partijen krijgen bij toerbeurt het woord over het uitvoeringsprogramma en er
worden diverse amendementen en moties ingediend met voorstellen tot aanpassing
van- of aanvulling op het uitvoeringsprogramma. Wij dienen een motie in betreffende het realiseren van een goede doorverwijzing, buiten openingstijden, op het telefoonnummer van de gebiedsteams. De motie wordt aangenomen. We dienen ook
een motie in om onderzoek te doen naar het (gedeeltelijk) afschaffen van de blauwe
zones te Oosterwolde. Deze krijgt raad brede steun. Samen met D66, CU en VVD
dienen we een motie in over het verbeteren van de onkruidbeheersing op stoepen en
wegen en parkeerplaatsen. Ook deze wordt met een grote meerderheid aangenomen. Verder dienen we nog een, op initiatief van de PvdA opgesteld amendement
mee in, wat verwoordt dat de burger merkt dat er sneller een sociale woning beschikbaar komt door de inzet van het college. Het amendement krijgt een royale
meerderheid.
Het uitvoeringsprogramma wordt, na stemming over de amendementen, door de
raad goedgekeurd.
Meicirculaire:
De meicirculaire is een soort tussenrapportage waarin het college voorstelt hoe ze
met een aantal zaken om willen gaan. Het ziet er goed uit, het sociaal domein moet
onze aandacht volop houden. Omdat de raad eerder dit jaar heeft besloten om de
gelden van de diverse onderdelen binnen het sociaal domein in 1 pot te gooien, hebben we moeite met het nu voorliggende voorstel om armoedebeleid hier van uit te
zonderen. We dienen hierover een amendement in dat in meerderheid wordt aangenomen. We stemmen voor het aangepast voorstel.
Vervolg Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf
We zijn blij dat er wordt voorgesteld om de blokkade voor het indienen van bouwplannen op te heffen. Nieuwe plannen worden getoetst aan een zogenaamd afwegingskader, een aantal voorwaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een
stroomschema en puntentoekenning. We hebben grote moeite met een 2 tal toetsingen: De 3 grote dorpen krijgen bij de toetsing meer punten toebedeeld dan de kleine
dorpen, waardoor bouwen in de kleine dorpen in onze ogen nagenoeg onmogelijk
wordt. We hebben in de woonvisie afgesproken dat er in de grote dorpen meer woningen mogen worden gebouwd dan in de kleine dorpen, maar met dit voorstel zal
woningbouw in de kleine dorpen niet meer haalbaar zijn. We dienen een amendement in om dit onderdeel uit het afwegingskader te verwijderen. Het amendement
wordt aangenomen. In de woonvisie staat dat inbreiding in de kernen voor de realisatie van uitbreiding behoort te gaan. Hier zijn we het mee eens, maar dorpen waar
geen inbreiding mogelijk is moeten hierdoor niet uitgesloten worden van woning©OB

bouw. Een door ons opgesteld amendement om in deze gevallen een uitzondering te maken wordt aangenomen. Als laatste dienen we ook een motie in waarin we het college oproepen om de invoering van een zogenaamde starterslening te onderzoeken. Met een starterslening kunnen starters op de woningmarkt een zetje krijgen om net wel een woning te
kunnen kopen, waarvoor ze anders geen financiering krijgen. De motie wordt in meerderheid aangenomen. We stemmen in met het aangepaste plan van aanpak woningbouw.
Dit was de laatste raadvergadering voor het zomerreces. In september komt de raad weer
bijeen.

Vanuit de fractie:
Nu het college is gevormd, zijn ook de stoelen van alle raadsleden en raadopvolgers in de
fractie bezet. Het moment om de taken en onderwerpen onder de fractieleden te verdelen.
Hier maakt volgens het fractiereglement ook het kiezen van de fractievoorzitter deel van
uit. De fractie heeft Wolter Slager gekozen als fractievoorzitter voor de komende raadperiode, hij neemt de functie over van Henk Dongstra die dit gedurende de afgelopen 2 raadperiodes vol overgave heeft gedaan.
Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over de verdeling van werkzaamheden in
de diverse commissies. Maar ook het opstellen van verslagen van de fractievergaderingen,
het opstellen en verspreiden van de agenda en het maken en verspreiden van de nieuwsbrief.
Met ingang van september zal Ria de Groot de nieuwsbrief gaan opstellen en verspreiden.

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

Jenne Hummel

27 juli

Folkert Foppes

28 juli

Johan Elsenaar

26 augustus

Arènda Broersma

4 september

Henk Dongstra

7 september

Inti Meijerhof

13 september

Bertus Plender

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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