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Na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezing in
maart heeft de nieuwe raad en dus ook onze nieuwe
fractie, het raadswerk weer opgepakt. Lopende zaken worden weer ter hand genomen en de route naar de formatie
van een nieuw college wordt verkend. Onderstaand een
verslag:
Op 3 april was er een voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijke aanleg van alweer een zonnepark, ditmaal aan de
westzijde van de N 381 nabij Oosterwolde. Ons bestuur
was met een afvaardiging aanwezig omdat de fractie tegelijkertijd een trainingsprogramma volgde.

Op 9 april vond onze ledenvergadering plaats in het dorpshuis te Langedijke. Er werd natuurlijk teruggeblikt op onze
mooie verkiezingsuitslag, ook werd
de richting om te komen tot een
nieuwe coalitie besproken. Er werd
afscheid genomen van de oud raad
– en commissieleden. Petra van Rozen trad af als lid van het bestuur,
in vervanging is nog niet voorzien.
11 april stond de jaarvergadering van plaatselijk belang
Makkinga op de agenda, een goed gevulde zaal werd onder
andere bijgepraat over de nieuwe kansen voor steun vanuit
uit Fonds Ooststellingwerf. Ook werd door de aanjager van
de stichting ’DO!’ uitleg gegeven over de wijze waarop
’DO!’ en energie coöperatie ’De Eendracht’ de komende tijd
het thema duurzaamheid in onze gemeente een impuls willen gaan geven. Aanwezig wethouder Van Esch werd dank
gezegd voor de samenwerking de afgelopen jaren, hij zal
na de vorming van een nieuw college niet terugkeren.
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Op 14 april werd zwembad Haulewelle heropend. Door te investeren in zonnepanelen
en warmtepompen is het zwembad geheel energieneutraal, een
topprestatie, mede mogelijk gemaakt door een
forse bijdrage uit het Fonds Ooststellingwerf,
maar natuurlijk niet te vergeten de vele vrijwilligers die er jaarlijks vele uren vrije tijd in steken
waardoor Haulewelle er piekfijn bij ligt!

Op 17 april werden tijdens de raadsvergadering de zogenaamde
raadsopvolgers benoemd. Zij kunnen onder andere de partij tijdens commissievergaderingen vertegenwoordigen en samen met
de fractie allerlei zaken voorbereiden. Voor OoststellingwerfsBelang werden Niels van den Berg en Edwin Meijerhof benoemd.

Op 25 april werd de voorjaarsvergadering van plaatselijk belang Haule bezocht, ze
maken zich nog steeds zorgen over de veiligheid door het vele verkeer dat door het
dorp rijdt. Het omvormen naar een 30 kilometer zone heeft de zorgen hierover niet
weggenomen.
Op 26 april werden een 4-tal inwoners van onze gemeente tijden de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden. Onder hen ook oud raadslid Roel Wink. We vinden het belangrijk dat mensen die zich inzetten voor onze gemeenschap hiervoor ook volop

waardering ontvangen. Helaas zijn de procedures om tot een succesvolle voordracht
te komen erg taai en moeilijk te doorgronden, iets waar onze partij grote moeite
mee heeft.
Raadsvergadering 17 April 2018
We beginnen met de benoeming van de heer Bart Polpe als vervangend raadslid
voor de PvdA. De heer Simon ter Heide van de PvdA heeft tijdelijk ( 16 weken) in
verband met ziekte voor deze periode afstand gedaan van zijn raadslid functie.
Vervolgens worden de nieuwe raadsopvolgers benoemd van de diverse politieke
partijen. Voor OoststellingwerfsBelang zijn dat Edwin Meijerhof en Niels van den
Berg.
Na de plechtigheden en felicitaties gaan we beginnen met de andere onderwerpen
die op de agenda staan.
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Notitie Participatie

Onze inbreng: Voorzitter,voor ons ligt het stuk Participatie.
De gemeente doet een steeds groter beroep op de eigen kracht van de inwoner en
van de samenleving. De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die
ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van de inwoners. In de Notitie Participatie Ooststellingwerf wordt het belang van het samenvoegen van beide hiervoor genoemde ontwikkelingen goed onderbouwd.
Het heet niet voor niets: ‘Samen aan de slag’. OoststellingwerfsBelang is een partij
die dit vanaf zijn oprichting al door zijn bloed heeft stromen, wij zullen dan ook deze
notitie van harte ondersteunen en het benodigde participatiebudget vrijgeven. Wij
roepen bij deze dan ook de burgers op om met initiatieven te komen en we roepen
het College op om in samenwerking met de ambtenaren, de initiatieven met open
armen te ontvangen en daar waar nodig te facilitairen en financieel te ondersteunen.
Durf los te laten, laat een ieder in zijn waarde, laat inwoners die niet mee willen
doen daarin vrij. Houdt de draagkracht en draaglast van de inwoners daarbij wel in
evenwicht. Houdt de gemeenteraad op de hoogte en betrek ons in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen: Immers Participatie in Ooststellingwerf, doen we samen!
Alle partijen zijn het eens met het voorliggende voorstel er wordt dan ook unaniem
voor gestemd.
Visie Sociaal Domein
Dit onderwerp is meegenomen vanuit de oude raad, die raad heeft in januari besloten dat dit onderwerp voor de nieuwe raad was omdat de nieuwe raad er mee kan
starten. Vorige week is er een voorlichting avond over geweest en dat heeft voor ons
allen veel duidelijk gemaakt. We kunnen dan ook instemmen met dit stuk dat de
strekking heeft om de schotten weg te nemen tussen alle beleidsstukken, waarmee
je ondervangt dat de ene regeling de ander tegenwerkt.
Motie vreemd aan de orde van de dag
Het aangekondigde vertrek van de Noorse gevangenen uit de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Als deze gevangen vertrekken uit Veenhuizen, is dit een groot
risico voor de werkgelegenheid in onze gemeente. We roepen het college dan ook op
om bij de minister aan te geven dat wij verzoeken om de gevangenis weer te vullen
met Nederlandse gevangenen. Deze motie wordt op 18 april besproken in de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe en maandag 23 april wordt hij overhandigd aan minister Dekker.
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Voortgang informatie- en formatieproces na de verkiezingen:
Omdat OoststellingwerfsBelang na de verkiezingen de grootste partij in onze gemeente is gebleven, is het aan ons om te beginnen met het proces wat moet leiden
tot een nieuw college. Hiertoe is door ons aan voormalig wethouder Lute Pen gevraagd om een informatieronde te houden om van alle partijen te horen hoe zij
denken over de vorming van een nieuw college. We hebben Pen gevraagd vanwege
zijn achtergrond als voorvechter voor de lokale partij in Menaldumadeel. Zijn bevindingen werden door hem op 23 april aan de raad gepresenteerd. Hij heeft geconcludeerd dat bijna alle partijen, graag een zogenaamd raadsprogramma op willen stellen. Verder adviseert hij om OoststellingwerfsBelang als 1e met VVD en
vervolgens met PvdA en CDA in gesprek te laten gaan om te komen tot de vorming
van een college waarin naast OoststellingwerfsBelang 2 van de 3 genoemde andere
partijen zitting nemen. Op 1 mei wordt in een openbare raadbijeenkomst geprobeerd het raadsprogramma vorm te geven.
Op basis van het advies van de informateur heeft de fractie besloten een aanzet
tot de vorming van een raadprogramma op hoofdlijnen te geven met als doelstelling de steun van alle partijen. Hiermee wordt geprobeerd tegenstellingen in het
verleden tussen coalitie en oppositie, die vaak de sfeer in de raad vertroebelden, te
voorkomen.
Parallel aan dit proces beginnen we ook de voorgestelde gesprekken met VVD,
PvdA en CDA. De gesprekken staan gepland op 30 april, 2 en 3 mei.

Bij de redactie bekende verjaardagen in mei:

4 mei

Erwin Sinnige

18 mei

Meine Dijkstra

25 mei

Anton van Rooij

31 mei

Sierd Geertsma

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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