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Ook deze maand weer een verslag van de activiteiten van
onze fractie, een maand die vooral in het teken stond van
de vorming van een Raadsprogramma en een nieuw college
van burgemeester en wethouders.
Op 1 mei vond de 2e bijeenkomst
voor de raadsfracties plaats met de
bedoeling gezamenlijk een raadsprogramma vast te stellen dat als basis
kan dienen voor een collegeopdracht
voor de komende 4 jaren. De vertegenwoordigers van de diverse partijen waren ook deze avond weer vol overgave bezig om de
laatste 3 thema’s van een raads-breed gedragen inhoud te
voorzien. De positieve houding heeft
geleid tot een raadprogramma waar
alle partijen zich in herkennen. Dit
betekent natuurlijk ook dat principiële zaken geen plek in het programma hebben gekregen.
Op 4 mei waren we in een aantal dorpen aanwezig tijdens de dodenherdenking. Op persoonlijke titel en/of als vertegenwoordiging van
de gemeente. Er werden bloemen gelegd, gesproken, gezongen en natuurlijk een minuut
stilte gehouden. Ieder jaar weer een bijzonder
moment om stil te staan bij deze nare periode
uit onze geschiedenis. Veel respect ook voor de
wijze waarop hieraan in de diverse dorpen blijvend aandacht wordt gegeven.
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Ook de maand mei staat weer bol van de opleiding– en trainingsdagen en avonden
voor de nieuwe raad. We worden onder andere bijgepraat over het sociaal domein,
veiligheid en de werking van onze politie, de noodzaak en werking van de verschillende gemeenschappelijke regelingen zoals: Caparis, FUMO en Hus en Hiem. We
hebben het over integriteit, we hebben een heisessie over de functie en het functioneren van de raad, thuiszitten is er deze maand zeker niet bij!
Op 8 mei was het de beurt aan onze nieuwe vertegenwoordigers in de raad om de standpunten van onze partij tijdens
de commissievergadering Ruimte en Samenleving uit te
dragen. Arènda, Edwin en Niels waren goed voorbereid en
presenteerden met verve hun inbreng, dit geeft ons uiteraard vertrouwen voor de toekomst! Omdat het voor de andere, kleinere fracties, moeilijk is om uit hun fractie een
raadslid als commissievoorzitter te benoemen, nemen wij
zowel het voorzitterschap van Ruimte als van Samenleving voor onze rekening, wat
betekent dat deze voorzitters, Jenny en Henk, niet als woordvoerders in de commissies op kunnen treden.
Op vrijdag 11 mei bereikten de onderhandelaars van de fracties van OoststellingwerfsBelang, PvdA en CDA een akkoord over de vorming van een coalitie, hetgeen
door hen verwoord is in een opgesteld coalitieprogramma. Basis van het coalitieprogramma is het door de raad opgestelde raadsprogramma. Voor OoststellingwerfsBelang zullen Jouke Jongsma en Esther Verhagen als wethouder in het college zitting
nemen, PvdA wethouder wordt Fimke Hijlkema en Marcel Bos is de wethouderskandidaat voor het CDA. Zowel het opgestelde coalitieprogramma als het raadsprogramma kunt U vinden op onze site onder tabblad publicaties.
Zaterdag 12 mei hield Provinciaal Belang Friesland een bijeenkomst in het Dorpshuis
te Langedijke ter voorbereiding op de provinciale verkiezingen volgend jaar. Hoewel
de opkomst niet overweldigend was, werden er goede punten ingebracht waarmee
de verkiezingscommissie aan de slag kan.
Op 22 mei was er een reguliere raadvergadering waarin ook de nieuwe wethouders
zijn benoemd. Verderop een verslag.
Op 23 mei waren we aanwezig bij een informatieavond voor bewoners in de omgeving van de Duistereweg, waar het bedrijf SolarCentury plannen heeft om een zonnepark aan te leggen. Goed dat de omwonenden al voordat de aanvraag bij de gemeente wordt ingediend betrokken worden bij dit proces. Door hun vroege inbreng
kan er rekening met een aantal wensen en bedenkingen worden gehouden en de
plannen hier en daar worden aangepast.
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Op 24 mei was de afscheidsreceptie van de wethouders van
het vorige college. De in de tuin van het gemeentehuis
staande tent puilde uit, er waren veel waarderende woorden
voor de afscheid nemende wethouders. Onze wethouder
Sierd de Boer heeft zich 8 jaar volop ingezet voor het wel en
wee van onze gemeente, waarbij hij menig vrije dag en
avond heeft ingeleverd om toch vooral zijn steentje bij te
dragen aan de Ooststellingwerfse gemeenschap. Klasse
Sierd, nogmaals dank!
Op 28 mei werd de vernieuwde hal van het gemeentehuis geopend. Van een voorheen nogal trieste entree, is er nu sprake van
een warm welkom bij binnenkomst! Een prachtige green wall
achter de balies, een koffiehoek met leestafel en een interactieve
playground en ook daglicht dat nu kan binnenvallen omdat er
een aantal wanden zijn verwijderd. Wij vinden het zeer geslaagd, de reacties van bezoekers en gebruikers zijn ook positief !
Verslag Raadvergadering 22 mei 2018
Deze vergadering staat, naast een aantal reguliere onderwerpen, vooral ook in het
teken van het vaststellen van het raadsprogramma, de presentatie van het coalitieprogramma en de benoeming van de 4 nieuwe wethouders.
We beginnen echter met een 2 tal benoemingen van zowel mevrouw A. Stolp
(PvdA) als de heer Y. Rooyenga (CDA) als commissielid.
Inhoudsopgave en route Visie Sociaal Domein
Arènda gaat dit onderwerp voor ons verwoorden en ondergaat de vuurdoop achter
het katheder. Een goede bijdrage. Er is weinig discussie over, ook tijdens de commissiebehandeling bleek al dat veel partijen het eens waren over dit stuk. Het is een
dynamisch document dat de komende jaren door ontwikkeld moet worden. We
stemmen net als de andere partijen, voor.
Bestemmingsplan extra woonkavel Duistereweg te Oosterwolde
Op verzoek van D66 wordt het niet, zoals eerder in de commissie afgesproken een
hamerstuk, maar een bespreekpunt in 1 termijn. D66 geeft aan tegen dit punt te
zijn. De overige partijen reageren niet op het veranderde standpunt van D66, een
ieder behoudens D66 stemt voor.
Ook de andere hamerstukken worden aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Afghanistan beleid.
GroenLinks dient deze motie samen met Christen Unie in.
Het verzoek om de burgemeester te vragen aan de staatssecretaris mee te delen dat
alle uitzettingen naar Afghanistan gestopt moeten worden, gaat ons te ver, we kunnen de situatie niet beoordelen en gaan er als raad ook niet over. We geven aan dat
een aangepaste motie waarin we onze bezorgdheid over de kwestie uitspreken wellicht wel door ons gesteund zal worden. Ook een aantal andere fracties scharen zich
achter onze opvatting. Het voorstel om de motie terug te trekken en op een
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later moment opnieuw in te dienen wordt door de indieners overgenomen.

Het Raadsprogramma:
Alle partijen stemmen in met het door de fracties opgestelde raadsprogramma, onze fractievoorzitter dankt een ieder voor de positieve inzet. Het raadsprogramma
zal als basis voor het nieuwe coalitieprogramma worden gebruikt, waarbij het college het raadsprogramma gaat uitwerken in een uitvoeringsprogramma met financieel overzicht.
Benoeming en beëdiging van de wethouders:
Na stemming worden de 4 nieuwe wethouders beëdigd en benoemd. Het betreft:
Jouke Jongsma OoststellingwerfsBelang
Esther Verhagen OoststellingwerfsBelang
Fimke Hijlkema PvdA
Marcel Bos CDA
Na beëdiging worden de oud-wethouders bedankt, ze zijn nu formeel uit functie.
Benoeming raadsleden
In verband met het vrijvallen van een 3-tal raadslidfuncties vanwege wethouderbenoemingen worden ook Iveline Chimpireva van de PvdA en Niels van den Berg van
OoststellingswerfsBelang nog benoemd als raadslid. Benoeming van onze kandidaat Edwin Meijerhof zal op een later moment plaatsvinden vanwege zijn verblijf in
het buitenland.

Bij de redactie bekende verjaardagen in juni:

2 juni

Jouke Jongsma

8 juni

Arjan Wagenaar

27 juni

Roelof Veen

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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