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Stand van zaken OWO samenwerking 

 

In de nieuwsbrief van oktober hebben wij u 

geïnformeerd over de vier scenario’s die het 

college aan de raad had voorgelegd. Vier 

scenario’s die oplossingsrichtingen gaven 

voor het beantwoorden van de vraag:  

“hoe nu verder”. 

 

Op 16 november heeft de ledenvergadering 

van de afdeling plaatsgevonden. Daar hebben 

de fractie en de wethouder toegelicht waarom 

zij voorstander waren van scenario D.  

Dit scenario stelde voor om de vijf 

gemeenten in Zuidoost Fryslân uit te nodigen 

om gezamenlijk te overleggen over de 

gewenste bestuurlijke inrichting in dit 

gebied. Overwogen zou kunnen worden om 

hierbij een ‘verkenner’ in te schakelen. De 

overgrote meerderheid van de aanwezige 

leden op de ledenvergadering stemde 

hiermee in. 

 

Tijdens de raadvergadering van 21 november 

is het raadsvoorstel besproken en  is het 

volgende amendement aangenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constaterende dat: 

 de gemeenteraad van Weststellingwerf in 

zijn vergadering van 1 februari 2016 bij 

meerderheid het scenario “Poort van 

Friesland” als uitgangspunt koos, zoals 

beschreven in de rapportage “Verschil 

moet er zijn”, waarbij nadrukkelijk de 

samenwerking in OWO-verband wordt 

betrokken; 

 de gemeenteraad van Weststellingwerf haar 

college heeft opgedragen het betreffende 

scenario te verkennen en de raad daarover 

uiterlijk 1 april 2017 te rapporteren; 

 

kennisnemende van: 

• de reacties van de gemeenteraden van 

Opsterland (12 juli 2016) en 

Ooststellingwerf (27 september 2016) op 

de door Weststellingwerf verzonden brief 

d.d. 10 mei 2016; 

• de terugkoppeling van het gesprek met het 

college van Heerenveen d.d. 24 mei 2016;  

 

overwegende dat:  

• het vraagstuk van bestuurlijke opschaling 

in Zuidoost Fryslân actueel en bespreking 

ervan gewenst is; 
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• de verdere bespreking en uitwerking van de 

politiek-bestuurlijke visie onvoldoende 

draagvlak kent bij diverse betrokken 

gemeenteraden; 

• er verschillende opties (externe verkenner, 

bestuurlijke conferentie) mogelijk zijn om 

vanuit de afzonderlijke visies en de inhoud 

te kijken naar de kansen van een 

gezamenlijke visie op de bestuurlijke 

toekomst; 

• voor de gemeenteraad van 

Weststellingwerf het besluit van 1 februari 

2016 als vertrekpunt geldt voor de verdere 

verkenning;  

• het de voorkeur heeft dat het initiatief voor 

een verkenning van de brede context in 

Zuidoost Fryslân bij de gezamenlijke 

gemeenteraden te leggen;  

   

besluit/spreekt uit dat: 

 

1. De raad van Weststellingwerf wil in 

gezamenlijkheid met de gemeenteraden, of 

een afvaardiging daarvan, in OWO-

verband verkennen of een gezamenlijke 

visie op de bestuurlijke toekomst van 

Zuidoost Fryslân te realiseren is;  

2. Deze verkenning zou wat de raad van 

Weststellingwerf betreft onder 

(bege)leiding van een externe verkenner 

plaats moeten vinden. 

 

Het amendement is met vier stemmen tegen 

(WB en VVA) aangenomen door de raad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          
   

 

Gezien de brief van Opsterland staat naar 

onze mening de gemeenteraad van 

Opsterland open voor zo’n verkenning. Wij 

zijn benieuwd of de raad van 

Ooststellingwerf in wil gaan op deze 

handreiking. Zoals eerder verwoord, wij zien 

graag dat Ooststellingwerf ook meedoet.  

 

Vacature burgemeester 

 

Zoals iedereen waarschijnlijk uit de media 

heeft vernomen, vertrekt burgemeester Van 

Klaveren per 1 juli 2017. Hij is dan aan het 

einde gekomen van zijn tweede 

ambtstermijn. Hij heeft aangegeven niet nog 

een derde termijn te willen. Dat betekent dat 

de gemeenteraad op zoek moet naar een 

nieuwe burgemeester.  

De gemeenteraad heeft inmiddels een 

vertrouwenscommissie ingesteld. Hierin 

zitten, met uitzondering van de fractie 

Westenberg en de fractie VVA, alle  
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fractievoorzitters. Cor Trompetter is namens 

het college als adviseur aan deze commissie 

toegevoegd.  

De vertrouwenscommissie laat zich bij haar 

werkzaamheden bijstaan door een extern 

bureau (en ambtelijke ondersteuning vanuit 

de gemeente). In overleg met dit bureau is 

inmiddels een stappenplan opgesteld, dat er 

voor moet zorgen dat we op 1 juli a.s. een 

nieuw burgemeester hebben.  

 

 
 

Belangrijke stap in dit proces is de 

consultatie van de bevolking. Binnenkort zal 

in de kranten en de sociale media een 

campagne starten om de inwoners te 

informeren over de werving van een nieuwe 

burgemeester.  

Daarin zullen ze ook opgeroepen worden om, 

aan de hand van stellingen, hun mening 

kenbaar te maken m.b.t. wat voor 

burgemeester zij zouden willen. In januari 

zullen raadsleden in Wolvega en Noordwolde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op pad gaan om inwoners te motiveren om 

mee te doen met Mijn Burgemeester. De 

verkregen informatie wordt gebruikt door de 

vertrouwenscommissie bij het opstellen van 

de profielschets. Het streven is om de 

profielschets in de raadsvergadering van 

februari 2017 te laten vaststellen door de 

raad. Daarna kan dan de officiële werving 

beginnen.  

 

Bij de raadsvergadering van 12 december 

diende Weststellingwerfs Belang een motie 

in waarin zij verzocht om bij de minister van 

Binnenlandse Zaken te verzoeken of 

Weststellingwerf de nieuwe burgemeester 

rechtstreeks door de bevolking zou mogen 

laten kiezen. Wij hebben tegen deze motie 

gestemd.  

Wij waren tegen deze motie omdat het niet 

realistisch is omdat dit onderwerp een  

politiek gevoelig onderwerp in Nederland  is. 

Het is dan ook niet te verwachten dat het 

kabinet nu nog, vlak voor de verkiezingen, 

een besluit zou nemen. De motie is daarmee 

een  

                        
 

richting de inwoners van onze gemeente. 
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Daarnaast waren wij van mening dat WB 

hiermee te laat was. Men had dit aan de orde 

moeten stellen voordat de 

vertrouwenscommissie werd ingesteld. De 

motie kreeg alleen steun van de VVA.  

 

Diverse ministeries, de VNG en het 

Interprovinciaal Overleg zijn een aantal 

pilots begonnen (Regionale 

Energiestrategieën. Doel hiervan is om als 

regio’s te werken aan de CO2 reductie en een 

energiestrategie te ontwikkelen voor de lange 

termijn opgave (gebruik alternatieve 

energiebronnen, energiebesparing e.d.). 

Doordat wij bij het vragenkwartier in de 

laatste raadsvergadering hierover vragen 

hebben gesteld, is duidelijk geworden dat alle 

Friese gemeenten hieraan mee doen. Wij 

juichen dat toe.  

 

Volgend jaar kunt u van ons weer de nodige 

nieuwsbrieven ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tot slot wenst de fractie u goede feestdagen 

ten een voorspoedig maar vooral gezond 

2017! 

 

 

              
   

 

Anne Marie Menger 

Jan Driesse 

Teun Stoker 

René de Klein 
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