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Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken 

van de OWO samenwerking.  

 

Voor de zomervakantie hebben wij u verteld 

dat ons college, mede namens de 

gemeenteraad, een brief heeft gestuurd naar 

de gemeenteraden en colleges van B&W van 

Ooststellingwerf en Opsterland. 

De brief zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Daarnaast vindt u ook als bijlagen de reacties 

van Ooststellingwerf en Opsterland op deze 

brief.  

 

Op basis van deze reacties van Opsterland en 

Ooststellingwerf heeft ons college zich 

vervolgens gebogen over de vraag: 

“hoe nu verder”.  

 

Dit heeft geleid tot een viertal scenario’s (zie 

de laatste bijlage: Weststellingwerf: 

bestuurlijke opschaling, ja en met wie…)  

 

Een niet expliciet door het College in de 

laatste bijlage genoemd scenario is “niets 

doen”. De fractie is het hier volmondig mee 

eens. Ook zij kiest hier niet voor, omdat naar 

onze mening de eerder gegeven argumenten 

voor bestuurlijke opschaling nog steeds 

gelden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik noem de belangrijkste argumenten voor 

een bestuurlijke fusie nog even: 

 

1. Gemeenten krijgen steeds meer (complexe) 

taken, taken die een kleine zelfstandige 

gemeente minder makkelijk alleen kan 

uitvoeren op het vereiste niveau.  

2. Een grotere gemeentelijke organisatie biedt 

betere perspectieven voor ambtenaren 

(specialisatie, meer 

doorgroeimogelijkheden en meer 

samenwerkingsmogelijkheden met 

collega’s in hetzelfde vakgebied i.p.v. een 

eenmanspost). Daarnaast kan de kwaliteit 

van het werk verder verbeterd worden.  

3. Door bestuurlijke opschaling wordt een 

sterkere bestuurlijke positie in het Friese 

verkregen. (Hiervoor verwijzen we ik ook 

naar de huidige situatie van de 

gemeentelijke herindeling in Friesland 

zoals verwoord in de laatste bijlage.)  

4. Fuseren, ten vierde, betekent ook dat 

sneller besluiten genomen kunnen worden 

dan in een samenwerkingsverband 

(Gemeenschappelijke Regeling of 

ambtelijke fusie). Daarmee verbetert de 

bestuurskracht (in vergelijking met 

samenwerking).  

5. Tot slot zal fusie leiden tot minder kosten 

voor de politieke organen (één college, één 

burgemeester en één gemeenteraad). 
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Nu niets meer doen, betekent dat discussie 

over dit onderwerp de komende jaren 

volledig op slot zal zitten. Wij wagen te 

betwijfelen of dit verstandig is.  

 

Wat als het volgende kabinet nog meer 

beleidsterreinen decentraliseert naar de 

gemeenten zonder voldoende financiële  

middelen? Wat als een nieuw provinciaal 

bestuur tot de conclusie komt dat bestuurlijke 

opschaling in Zuidoost Fryslân moet?  

 

Als we kijken naar de vier scenario’s, dan 

komt de fractie tot de volgende afwegingen 

bij de verschillende scenario’s.  

 

Scenario A gaat er vanuit dat vanuit de 

huidige ambtelijke samenwerking tussen de 

drie gemeenten, gezamenlijk de weg kan 

worden ingeslagen naar één gemeente in de 

periode 2018 – 2020.  

Gezien de opstelling van Ooststellingwerf 

acht de fractie dit een onhaalbare optie. 

Ooststellingwerf heeft in reactie op het 

rapport van CodeSamen een ambtelijke fusie 

uitgesloten; dit standpunt hebben wij ook en 

wordt overigens ook gedeeld door 

Opsterland.   

In de brief van 27 september jl. geeft 

Ooststellingwerf aan dat zij ook geen 

noodzaak zien voor bestuurlijke fusie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario B formuleert een bestuurlijke fusie 

alleen tussen Oost- en Weststellingwerf.  

Ook dit scenario wordt door de fractie als 

onhaalbaar beschouwd. Hiervoor gelden 

dezelfde argumenten zoals we die hebben 

gemeld bij scenario A.  

 

 
 

 

Scenario C stelt voor om met Opsterland en 

Heerenveen te gaan overleggen over een 

bestuurlijke opschaling.  

Dit scenario, hoewel sympathiek, heeft als 

nadeel dat daarmee Ooststellingwerf hierin 

niet wordt betrokken.  

Realisatie van de Poort van Friesland plus, 

zoals door onze gemeenteraad gekozen als 

stip op de horizon, vervalt daarmee.  

Wij denken dat dit op dit moment een te 

snelle conclusie zou zijn. Daarnaast is het 

ook de vraag of Opsterland hierin me zou 

willen gaan, omdat deze gemeente 

uitdrukkelijk aangeeft ook Smallingerland te 

willen betrekken in het zetten van een nieuwe 

stip op de horizon.  
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Scenario D bepleit het uitnodigen van de vijf 

gemeenten in Zuidoost Fryslân om 

gezamenlijk te overleggen over de gewenste 

bestuurlijke inrichting in dit gebied. 

Aangegeven wordt om te overwegen hierbij 

een ‘verkenner’ in te schakelen. 

Dit scenario houdt alle deuren open. Het 

verbreedt de blik op het onderwerp 

(bestuurlijke inrichting), waardoor het zou 

kunnen leiden tot een nieuw perspectief bij 

ons en bij anderen.  

Het sluit aan bij het voorstel van Opsterland 

om een nieuwe stip op de horizon te zetten. 

En het biedt ons inziens alle ruimte voor 

Ooststellingwerf om hun standpunt in te 

brengen.  

 

 
 

Dit scenario heeft de voorkeur van de fractie.  

De fractie is ook voor het inschakelen van 

een ‘verkenner’.  

Wat ons betreft zou dit iemand van naam en 

faam moeten zijn, die zijn/haar sporen in het 

openbaar bestuur heeft verdiend en met 

gezag en kennis van zaken over dit 

onderwerp kan praten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot en voor alle duidelijkheid.  

Wij staan op het standpunt dat  we het 

belangrijk vinden dat Ooststellingwerf 

hieraan meedoet.  

Maar als Ooststellingwerf onverhoopt zou 

besluiten om niet deel te nemen aan deze 

verkenning, dit voor ons niet betekent dat er 

geen verkenning meer mogelijk is.  

Het kan niet zo zijn dat wij, de 

initiatiefnemer voor de verkenning, afhaken 

op het moment dat Ooststellingwerf niet mee 

wil doen.  

 

 

Graag horen wij op de ledenvergadering van 

16 november a.s. uw mening hierover.  

 

Anne Marie Menger 

Jan Driesse 

Teun Stoker 

René de Klein 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Website afdeling    

 

    Facebook 

 

  http://twitter.com/pvdawestwerf 

 

https://weststellingwerf.pvda.nl/
https://weststellingwerf.pvda.nl/
http://www.facebook.com/PvdAWeststellingwerf
http://twitter.com/pvdawestwerf
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