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Algemene beschouwingen 2016 – 2019 – PvdA-fractie  

 

 Vorig jaar ben ik de algemene beschouwingen begonnen met de volgende zin: Wij, lokale politici en 

bestuurders, moeten een weg zoeken in een wereld die verkeert in een chronische crisistoestand. 

Oekraïne, Irak, Syrië, Afghanistan, Islamitische Staat, opkomend nationalisme, een voortdurende 

financieel-economische crisis en naar alle waarschijnlijkheid een lange periode van tragere 

economische groei, zijn slechts enkele voorbeelden van de veranderende wereld.  

 

Tot vorige week leek het dat we, in ieder geval voor wat betreft de ontwikkeling van de 

gemeentelijke financiën, weer een beetje de weg omhoog hadden gevonden. De andere zaken die ik 

in de zin van vorig jaar heb genoemd laat ik hier maar buiten beschouwing.  

Toen verscheen de meicirculaire van dit jaar. Als gevolg van de systematiek van “samen trap op en 

trap af” ziet het ernaar uit dat we dit jaar afstevenen op een begrotingstekort van zo’n 7 ton. Ook de 

vooruitzichten voor de jaren daarna zijn ongunstig. Hoewel in de praktijk vaak is gebleken, zowel bij 

ramingen van de meevallers als de tegenvallers, dat de soep uiteindelijk minder heet bleek te zijn 

dan toen hij werd opgediend, is dit geen plezierig vooruitzicht.  

 

Gezien de dominante opvatting bij de financiële leiders van Europa, dat bezuinigen dé uitweg is voor 

de met zware schuldenlasten kampende economieën, ligt het voor de hand dat in onze raad ook 

weer de roep zal klinken voor een nieuwe bezuinigingsronde. De PvdA-fractie zal hieraan niet 

meewerken. We zien aan Griekenland wat de destructieve gevolgen zijn van stringente 

bezuinigingen. De jeugdwerkloosheid is daar opgelopen tot 52%. Een maatschappelijke schande van 

ongekende omvang. 

Bovendien: terwijl het bezuinigingsbeleid de Europese economische problemen alleen maar heeft 

verscherpt, heeft het niet geholpen het doel te bereiken van het terugdringen van de omvang van de 

schuldenlast ten opzichte van het bbp. Dit geldt ook voor Nederland. Sinds dit kabinet is aangetreden 

is de overheidsschuld t.o.v. het bbp opgelopen van 51% (2010) naar 56,9% eind 2014.  

 

De schuldpositie van onze gemeente is o.a. door het positief resultaat over 2014 en de toegenomen 

aflossingen aanzienlijk verbeterd. Uit de balans blijkt dat de schuldratio over 2014 gedaald is tot 78,9 

%. Wij hebben in het coalitieakkoord op het punt van de schuldratio 80% genoemd als kritische 

grens, conform de beschrijvingen van de VNG. We zitten dus inmiddels onder deze kritische grens.  
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Als we de plussen en minnen van de meicirculaire van 2015 tot en met 2019 bij elkaar optellen dan 

zou er eind 2019 in zijn totaliteit over al die jaren sprake zijn van een negatief accres van € 470.000. 

Wij zien dat, zeker gezien de aanzienlijke verbetering van de schuldratio in de afgelopen jaren, niet 

als een bedrag dat nu aanleiding geeft tot bijstelling op dit punt van het coalitieakkoord.  

 

Naar de mening van de PvdA-fractie is een nieuwe bezuinigingsronde op grond van deze cijfers dus 

niet nodig. Omdat het stimuleren van de vraag een betere manier is om de werkgelegenheid en de 

bedrijvigheid aan te jagen in een economie met veel ongebruikte productiecapaciteit en hoge 

werkloosheid, zou naar onze mening juist gezocht moeten worden naar ruimte voor nieuw beleid. 

 

Mede om deze reden zullen wij dan ook een motie indienen voor een sociaal ontwikkelingsfonds en 

voor een investering in het fietspad langs de Linde.  

 

Ik laat de discussie over de OWO-samenwerking hier buiten beschouwing. Daarover hebben we de 

afgelopen periode al het een ander gezegd. En we zullen er het komende half jaar nog genoeg over 

praten.  

 

Als we naar de Kadernota kijken, dan wil de PvdA-fractie op een aantal punten nader ingaan.  

 

Allereerst het dorpenfonds.  

Bij de vorige begrotingsbehandeling is door de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij het 

college m.b.t. een nieuw te vormen dorpenfonds werd verzocht: “De financiering van deze 

investeringsruimte te onderzoeken, o.a. door mogelijk de (bestemmings-)reserve te hergroeperen”. 

In het collegeprogramma 2014-2018 staat hierover: “in financieel opzicht staan wij open voor het 

opnieuw vullen van het dorpenfonds, zodra de financiële positie van de gemeente dat toelaat”. 

Het college stelt nu voor om het dorpenfonds te voeden met drie keer een incidenteel bedrag van € 

33.500 per jaar te beginnen in 2016. Zoals hiervoor al aangegeven onderschrijven wij deze wens van 

harte.  

 

De PvdA-fractie stelt voor het nieuwe dorpenfonds uit te breiden tot een sociaal ontwikkelingsfonds 

dat een substantiële omvang dient te hebben. 
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Nieuwe aandachtspunten voor het sociaal ontwikkelingsfonds kunnen onder andere geput worden 

uit het eerder verstrekte overzicht (raadsstuk 16-3-2010) en uit de sindsdien opgestelde dorpsvisies. 

 

We willen met het sociaal ontwikkelingsfonds Weststellingwerf aansluiten bij de provinciale 

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân, dat 50% mee kan subsidiëren. Het provinciaal fonds 

noemt als doelstellingen: “het vergroten van de sociale cohesie, het verbinden van mensen, het 

initiëren of bevorderen van samenwerkingsverbanden, het creëren van betrokkenheid of draagvlak”. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze provinciale subsidieregeling moet worden voldaan 

aan de volgende criteria: 

a. de activiteit heeft een raakvlak met één of meer van de volgende thema’s:  

1° openbaar vervoer;  

2° sociaal beleid;  

3° leefbaarheid;  

4° demografische ontwikkelingen;  

5° lokale energie-initiatieven;  

6° cultuur;  

7° woningbouwprojecten op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap;  

b. de aanvragers zijn actief betrokken bij de uitvoering van de activiteit. 

 

Verder is eigen inbreng en zelfwerkzaamheid vanuit de dorpen en wijken steeds een belangrijk 

uitgangspunt. Naast de dorpen moeten ook wijken in Wolvega en Noordwolde een beroep kunnen 

doen op het sociaal ontwikkelingsfonds. 

 

Tenslotte vindt de PvdA-fractie dat de gewenste omvang van het sociaal ontwikkelingsfonds in deze 

raadsperiode € 200.000,- zou moeten bedragen met een eerste tranche in 2016 van ten minste € 

50.000, -. Gezien de ervaringen met het vorige dorpenfonds waar de gemeentelijke subsidie heeft 

geleid tot een veelvoud aan investeringen in de dorpen, hebben wij de verwachting dat ook nu weer 

sprake zal zijn van het zgn. multiplier effect.  

Graag horen wij de mening van onze collega’s en die van het college over dit voorstel. Tevens 

nodigen wij het college uit dit najaar te komen met een verdere uitwerking van dit sociaal 

ontwikkelingsfonds. 
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Sociaal domein 

Hierover heb ik vorig jaar twee opmerkingen gemaakt die nog steeds gelden. Te weten:  

1. De financiële consequenties van de veranderingen in het sociaal domein zijn ongewis en van 

directe invloed op het gemeentelijk (financieel) beleid. Dit betekent voor college en raad dat wij 

zeer strak de vinger aan de pols willen houden, teneinde vroegtijdig inzicht te hebben in 

eventuele negatieve financiële ontwikkelingen. Dit mede in het licht van de door het Rijk 

aangekondigde verdere bezuinigingen op de budgetten voor het sociaal domein in de komende 

jaren. Voor alle duidelijkheid: de PvdA-fractie zal bij ongunstige financiële ontwikkelingen niet 

direct aan de noodrem trekken als dit tot gevolg zou hebben dat aan kwetsbare, 

zorgbehoevende inwoners van onze gemeente geen adequate zorg meer kan worden verleend; 

2. De PvdA hecht grote waarde aan goede monitoring en evaluatie van de beoogde resultaten in 

het sociaal domein. De door het college voor 2016 voorziene oplevering van de eerste voldoende 

monitoringsgegevens wachten wij dan ook met grote belangstelling af.  

 

De fractie van Groen Links heeft een speciaal meldpunt opgericht, waaraan inwoners van onze 

gemeente klachten of opmerkingen kunnen doorgeven aangaande de niet goed lopende zaken 

binnen het sociaal domein. De fractie van de PvdA beschouwt zich zelf als hét meldpunt voor 

inwoners om zich te melden als zaken niet lopen zoals ze behoren te lopen. Zij heeft daarvoor geen 

speciaal meldpunt nodig.  

Uit ons contact met de huisartsenvereniging in de gemeente zijn nog geen onoverkomelijke 

problemen op het terrein van het sociaal domein naar voren gekomen.  

 

Onderwijs en voorzieningen in dorpen 

Al jaren is er sprake van dalende leerlingaantallen in het basisonderwijs. Ook de komende jaren zal 

dit nog aan de orde zijn. Door de gemeente is recentelijk een discussie in gang gezet betreffende de 

vragen welke voorzieningen in een dorp te combineren zijn en welke plaats een dorppsschool hierbij 

heeft. Een dorpsschool zorgt voor levendigheid in een dorp, maar is niet bepalend voor de 

leefbaarheid van een dorp. Hierbij spelen veel meer aspecten een rol.  

Het combineren van voorzieningen kan er toe leiden dat een keuze gemaakt kan worden tot het 

oprichten van een Integraal kindcentrum in een dorp, waarvan de school onderdeel is. In de visie van 

de PvdA dient bij het oprichten van een integraal kindcentrum, wel rekening gehouden te worden 
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met de levensvatbaarheid op de middellange termijn van een dergelijk centrum. Bij plannen elders in 

het land gaat men uit van voldoende kinderen voor een periode van 12 jaar. Het inrichten van een 

integraal kindcentrum zal gepaard gaan met investeringen van zowel tijd, energie en kosten en dit 

dient niet voor de korte termijn te zijn.  

 

Door de blijvend dalende leerlingaantallen zullen er daarnaast de komende jaren ongetwijfeld ook 

scholen gesloten worden. Van het schoolbestuur vragen wij een proactieve communicatieve houding 

richting ouders en onderwijzend personeel. Daar waar een combinatie van samenvoegen met een 

school van een andere gezindte mogelijk is, dienen tijdig de besprekingen aangegaan te worden. In 

de visie van de PvdA-fractie dient het welbevinden van het kind hierbij centraal te staan. 

M.b.t. de strategische visie op de instandhouding en beheer van gemeentelijke gebouwen lijkt het de 

PvdA fractie logisch om deze visie te zijner tijd, naar verwachting in 2016, te combineren met de dan 

door de raad afgeronde discussie over de visie op de gemeente die we willen zijn en de daaruit 

gekozen optie of opties voor gemeentelijke samenwerking.  

 

Als laatste punt het Lindefietspad 

 

Het hoeft geen betoog dat een goede toeristische infrastructuur voor Weststellingwerf erg belangrijk 

is. Eerder hebben we gewezen op de slechte kwaliteit van sommige fietspaden. Vooral de fietspaden 

met half-verharding. 

Een van de belangrijkste fietsroutes van onze gemeente loopt langs de Linde. Vooral het oostelijk 

deel tussen de Kontermansbrug en de Domeinenweg ligt er slecht bij. Een deel van dit fietspad wordt 

in het kader van de Landinrichting Beekdal De Linde aangepast en gerenoveerd. Het gaat dan om het 

eerste stuk tussen de Kontermansbrug richting Wolvega. Dit wordt extern gefinancierd. Met het 

aansluitende deel gebeurt in de huidige plannen niets. Renovatie van dat stuk zou vanaf 2017 € 

45.000 per jaar kosten. Het lijkt ons logisch dat ook het tweede stuk van dit fietspad wordt 

aangepakt, zodat deze belangrijke fietsroute in zijn geheel aanzienlijk verbetert.  

 

Tot slot 

Voorzitter, afrondend. 
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Naar de mening van de PvdA-fractie is er sprake van een kadernota die op het moment van het 

schrijven ervan een goed en realistisch beeld geeft van de mogelijkheden en ambities voor de 

komende jaren.  

 

Namens de PvdA-fractie, 

René de Klein, 

Fractievoorzitter 


