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Hierbij de laatste nieuwsbrief voor het 

zomerreces. In de periode die achter ons 

ligt is het nodige weer gepasseerd, waarvan 

wij jullie via deze nieuwsbrief weer op de 

hoogte brengen. 

 

OWO 

N.a.v. het eerder genomen besluit om 

verder te spreken over een bestuurlijke 

fusie, diende een nieuwe 

begeleidingsgroep vastgesteld te worden. 

De partijen in onze raad die voor een 

bestuurlijke fusie zijn, waren van mening 

dat in deze begeleidingsgroep geen 

vertegenwoordigers hoorden te zitten die 

tegen een bestuurlijke fusie zijn. Een 

amendement van de tegenstanders om ze 

wel op te nemen, haalde het dan ook niet. 

De nieuwe delegatie heeft daarna in OWO-

verband nog één keer overleg gehad. Dit 

heeft helaas niet tot nieuwe inzichten 

geleid.  

Het ‘njet’ klinkt het hardst in 

Ooststellingwerf. De raad daar wil 

absoluut geen bestuurlijke of ambtelijke 

fusie.  

In Opsterland ligt het genuanceerder. 

Opsterland is van mening dat voor het 

zetten van een nieuwe stip op de horizon 

een gezamenlijke visie noodzakelijk is. 

Vervolgens heeft ons College een brief aan 

de gemeenteraden en aan de Colleges in 

Ooststellingwerf en Opsterland gestuurd, 

met de vraag om voor de vakantie een 

reactie te geven op het standpunt van onze  

gemeenteraad. 

We wachten de reactie hierop af. Na het 

zomerreces wordt een volgend overleg 

verwacht. 

 

Caparis 
 

Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan 

zijn, dat er grote problemen zijn en dat het 

niet om financiële problemen gaat. 

Onderlinge verhoudingen zijn verziekt, er 

is over en weer geen vertrouwen meer. 

(RvC-OR, deel AVA-RvC,  RvC-directie, 

management onderling). 

Een tijdelijke directie die een lopend 

arbeidscontract van een mededirectielid, 

met twee jaar verlengd en ook inhoudelijk  

aangepast, zonder de Raad van 

Commissarissen op de hoogte te stellen. 

Wij vinden dit een punt van immoreel 

handelen, afgezien van het feit of dit 

mogelijk binnen de juridische kaders was 

en wat de rechters er ook van vinden.  Het 

geheel zorgt uiteraard voor onrust op de 

werkvloer, welke bestaat uit medewerkers 

die zich in een kwetsbare positie bevinden. 

Daarbij komt dat ook jarenlang de cao niet 

juist is toegepast en de SW-ers dus niet 

goed betaald zijn. 

 

Voor de fractie van de PvdA blijft overeind 

staan, dat uitvoering wordt gegeven aan het 

vastgestelde  Herstructureringsrapport 

Sociale Werkvoorziening, met als kern: 

- delen van de sociale werkvoorziening  

  willen we als gemeente zelf doen; 

- de huidige werknemers behouden hun  

   rechten en plichten; 

- een parallelle afbouw en opbouw van  

  sociale werkvoorziening; 

- niet het tempo van de afbouw is leidend  

  in de herstructurering, maar de kansen die  

  Caparis en gemeenten actief zoeken; 

 

Bovenstaande betekent dat er eerst een 

herstructureringsplan en 

transformatieagenda dient te zijn, voordat 

verdere stappen kunnen worden genomen 

en hierover zal de OR formeel een advies 

over dienen uit te brengen. 

 



Door alle perikelen is nog geen aanvang 

gemaakt met het herstructureringsplan en 

de transformatie agenda en blijft de 

onzekerheid bij de medewerkers bestaan.  

 

De RvC is opgestapt en het is zaak dat er 

z.s.m. een nieuwe RvC geïnstalleerd wordt.  

Wij hopen van ganser harte dat er rust 

komt en er dan gewerkt kan gaan worden 

aan het herstructureringsplan en de 

transformatieagenda. 

 

Jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 is afgesloten met een 

3,2 miljoen overschot. Grotendeels is dit 

een gevolg van het minder uitgeven in het 

Sociaal Domein. Dit, het moet opgemerkt 

worden, terwijl de uitvoering o.a. van de 

huishoudelijke zorg niet veranderd is. Het 

beleid van onze gemeente is, dat er geen 

potjes gecreëerd worden, dus het 

voordelige saldo wordt toegevoegd aan de 

Algemene Reserve. Wel is de afspraak, 

wanneer in de toekomst er tekorten zijn 

binnen het Sociaal Domein, dan worden 

deze aangevuld vanuit de Algemene 

Reserve. 

 

Kadernota 

Begin juli hebben we de kadernota 

behandeld. Daarin stelt het College voor 

om de OZB niet te verhogen, ook niet met 

de inflatiecorrectie. De begroting voor 

2017 is echter niet sluitend en dat is wel 

ons beleid.  Onze fractie heeft ingebracht, 

dat wij uitgaan van een sluitende begroting 

en wij willen voor onze inwoners inzicht 

hebben in de totale woonlasten en niet 

alleen de OZB. Wij hebben het College 

gevraagd om bij de begrotingsbehandeling 

ons drie scenario’s voor te leggen voor de 

OZB: verhoging voor te leggen:  

een verhoging, de nullijn en een verlaging 

en de gevolgen van elk scenario voor de 

woonlasten. Wij wachten de voorstellen 

van het College af. 

 

 

 

We zijn erg blij met de versterking van de 

gebiedsteams. De onvermijdelijke 

problemen die er het eerste jaar 

tevoorschijn zijn gekomen kunnen zo 

worden opgelost.  

De fractie heeft vrijwel raadsbrede steun 

gekregen voor haar oproep om zo snel 

mogelijk de fietspaden langs de Linde nu 

eens goed aan te pakken en bij de 

begroting met geld te komen. 

 

 

Kerkje Steggerda 

Het voormalige atelier van Rinny 

Siemonsma wil de huidige gebruiker 

benutten voor het begeleiden en coachen 

van mensen, inclusief overnachtings 

mogelijkheid. De fractie heeft ingestemd 

met de benodigde bestemmingsplan 

wijziging. Het is een karakteristiek en 

cultuur historisch pand, heeft daarnaast een 

toeristische waarde. 

 

 

Dorpshuis Oosterstreek 
Verschillende malen is in de 

raadsvergadering gesproken over dit 

dorpshuis. 

Het College stelde nu voor om een bedrag  

€ 50.000,-- ter beschikking te stellen. 

Daarmee en door inbreng vanuit het dorp 

zelf en andere bijdragen van subsidienten, 

zal het mogelijk zijn om het dorpscafé aan 

te kopen en te gaan inrichten als 

Dorpshuis. 

Onze fractie heeft hiermee ingestemd. 

Hulde voor de inzet en vasthoudendheid 

van de inwoners van Oosterstreek.    

 

Werkvergadering 

Werkvergaderingen over de 

Omgevingswet en de Woonvisie zijn  

bijgewoond. Duidelijk is, dat er nog veel 

nieuwe zaken op ons en de burgers  

afkomen. 

 

 

 

 



Tot slot 

Het was een enerverend eerst half jaar in 

2016.  

Belangrijke zaken zijn in gang gezet, maar 

nog lang niet afgerond. Over verschillende 

dossiers zal nog veel meer ge- en 

besproken worden, voordat finale 

besluitvorming plaats vindt. 

 

Mij rest u mede namens de fractie een 

goede vakantie toe te wensen.  

 

15 juli 2016 
Fractie PvdA Weststellingwerf 
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