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In deze nieuwsbrief weer een kleine opsomming van de activiteiten van onze fractie deze maand en natuurlijk een
verslag van de 2 raadvergaderingen. Veel leesplezier!
Op 6 juni werd een inloopdag georganiseerd voor belangstellenden aangaande de herinrichting parkeerterrein Brugkampweg en daarbij natuurlijk ook de plannen van bouwbedrijf De Jong B.V. voor wat betreft
de verhuizing van een groot aantal bedrijven in het centrum van Oosterwolde en de daarbij behorende bouwplannen. Hoewel nog niet alles in kannen
en kruiken is, zal de Lidl zijn intrek nemen in een nieuw te bouwen pand op
de huidige Scapino locatie. Diverse
panden rond dit pand zijn inmiddels
aangekocht voor de realisatie waarbij
ook een forse uitbreiding van parkeerplekken voorzien is. Om de bouw mogelijk te maken zal eerst de voormalige Jan de Boer supermarktlocatie worden aangepakt waar de Scapino en de
Action hun intrek zullen nemen. De inloop was vooral bedoeld om de plannen tot herinrichting van het parkeerterrein te presenteren. Met de eigenaren van winkelpanden
aan het parkeerterrein vindt druk overleg plaats om het
terrein aantrekkelijker te maken en doelmatiger in te delen. Al met al het begin van een grote metamorfose voor
het winkelhart van Oosterwolde

Op 10 juni ging Elsloo 500 jaar terug in
de tijd, er werd een middeleeuwse
markt georganiseerd. Een vrolijke boel
waar met veel inzet van vrijwilligers allerlei activiteiten plaatsvonden, er werd
zelfs publiekelijk recht gesproken en
vonnissen ten uitvoer gebracht! Dit alles
in het kader van 500
jaar Ooststellingwerf,
dit wordt gevierd in de
diverse dorpen met allerlei activiteiten.
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Op 13 en 14 juni werden de VNG dagen georganiseerd te Goes.
Een jaarlijks terugkerend evenement waar gemeentebestuurders op allerlei gebied middels presentaties en excursies geïnformeerd worden over ontwikkelingen in gemeenteland. Van onze fractie waren Jenny Dolsma en Henk Dongstra aanwezig.
De gemeentelijke website laat behoorlijk te wensen over. Er wordt
hard gewerkt aan verbetering, ook raadsleden en geïnteresseerde
burgers worden hierbij betrokken. Na een eerdere inventarisatie
over de wensen die er leven, kon er op 14 juni een blik op een
vernieuwde versie worden geworpen en de mening geventileerd. Namens onze fractie was Wolter Slager aanwezig, hij gaf aan dat er nog wel het nodige verbeterd kan
worden. Met name verbetering van de zoekfunctie, up to date houden van informatie
en een vriendelijker uitstraling is voor ons belangrijk. Het betreft hier immers een
visitekaartje van- en vaak een eerste contact met onze gemeente.

Op 17 juni weer een evenement in het teken van 500 jaar Ooststellingwerf: De Familie Obstakel Loop op het Prikkedam terrein
te Makkinga, waar bijna 80 deelnemers een circuit vol uitdagingen moesten bedwingen. Een groot succes waarvan menig wasmachine nog een nachtmerrie
heeft. Een onder mooie weersomstandigheden,
door ‘t Haventje uit Makkinga georganiseerd evenement, zou zo maar eens voor herhaling in aanmerking kunnen komen.

Op 30 juni heeft onze fractie een werkbezoek gebracht aan de
firma Datona te Haulerwijk. Datona verkoopt gereedschappen,
werkbanken, autobruggen en dergelijke in de particuliere- en
zakelijke markt. 95 % van hun omzet wordt bereikt middels
webshop verkoop met diverse internetwinkels in Nederland, Belgie en Duitsland. Datona maakt jaarlijks een fikse groei door. Ze
hebben al vele prijzen gewonnen als beste
webshop en zijn altijd bezig om de gekozen werkwijze verder door
te ontwikkelen. Eerdere plannen om naar Meppel te verhuizen zijn
van tafel, men is meer dan tevreden over hoe onze gemeente omgaat met zijn bedrijven en de mogelijkheden die hen geboden worden. Afgelopen week heeft het bedrijf de laatste beschikbare kavel
op het industrieterrein te Haulerwijk gekocht. Hier wordt een extra hal gebouwd
om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Er wordt
nagedacht over het opstarten van een nevenvestiging in
Belgie, een groeimarkt voor hun producten. Een succesvol
bedrijf met gedreven ondernemers in onze gemeente waar
we trots op moeten zijn. Ons bezoek meer dan waard!

Verslag Raadvergadering Kaderbrief op 20 juni :

Dit is de laatste kaderbrief van dit college, volgend jaar zit er een nieuwe raad. Het
college stelt voor om geen nieuw beleid te formuleren om “niet over hun graf heen
te regeren” . Dat de raad deze mening niet deelt is al kenbaar gemaakt tijdens de
commissiebehandeling. Er liggen vanavond dan ook 1 amendement en 31 moties ter
behandeling voor.
©WS

De meeste moties zijn tot stand gekomen door actief berichtenverkeer tussen de diverse fracties. Net als vorig jaar is het gelukt om initiatieven van veel partijen bij
elkaar te brengen en moties samen te voegen. Een mooi proces. Ook vanuit de andere partijen wordt waardering uitgesproken over de wijze waarop coördinatie en
overleg heeft plaatsgevonden. Voor de mensen op de tribune is het proces misschien
minder spectaculair omdat er relatief weinig debat over de voorstellen plaats vindt.
Het samenwerken zorgt echter wel voor een groot aantal prachtige resultaten, waar
alle partijen een aantal zaken die voor hun van belang zijn, met een ruime meerderheid aangenomen zien worden. Ook zijn er ook een paar initiatieven die met goede
redenen niet voldoende steun krijgen en worden weggestemd. We doen de naam
van ons coalitieprogramma vanavond eer aan: “Samen Voortbouwen”!
OoststellingwerfsBelang heeft bij deze kaderbrief de volgende initiatieven in de vorm
van moties ingediend:
-Verhoging dorp- en wijkbudgetten;
-Toepassen graskeien en wegbelijning;
-Veiligheid fietsers Grindweg Nijeberkoop – Oldeberkoop;
-Zoutkisten in wijken en buurten;
-Beter onderhoud van groen/stoepen/parkeerplaatsen in dorpskernen en wijken.
Verder zijn wij bij de volgende onderwerpen van de andere partijen achter op de
fiets gesprongen (mee ingediend):

Amendement : Geen verhoging tarieven onroerende zaak belasting (OZB)
Moties:
-Kosten verhuizing voedselbank;
-Subsidie Stichting Kunstwerk;
-Bewustwordingscampagne cyberpesten/social media;
-Bijdrage Alzheimer café;
-Uitbreiding uren opbouwwerk Scala;
-Appelscha hoog in de recreatieve top 10;
-Mobiliteit, bereikbaarheid en innovatieve vervoersconcepten;
-Kruising Rijweg/ Schottelenburgweg;
-Fietspad Ravenswoud- Appelscha;
-Bloemrijke bermen;
-Duurzaamheid, een samengevoegde motie van OoststellingwerfsBelang/CU/GL;
-Circulair inkopen;
-Luierinzameling;
-Cursus politiek actief en scholierenprogramma lokale democratie;
-Herinvoeren Fractiebudget;
Ook zijn er ook een aantal moties waar wij niet in mee kunnen gaan:
Bescherming landschap Jardinga, dit is een particulier initiatief hoeft de gemeente volgens ons geen investering in te doen;
Glasvezel ontsluiting in buitengebied, wij hebben dit onderwerp 2 jaar geleden
al op de kaart gezet en naar ons idee is de gemeente hier volop mee bezig.
Dit gaat helaas niet zo snel als we willen, allerlei problemen met mogelijke
staatssteun en te verwachten rechtszaken hebben het proces steeds vertraagd. De provinciale aanbesteding loopt inmiddels, er zit nu schot in!
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Het voorliggende voorstel is in onze ogen ook te vaag en niet realistisch, de
benodigde budgetten zijn niet helder en volgens ons hebben we de financiële steun van de provincie hard nodig om een en ander tot uitvoer te brengen. Wellicht dat dit initiatief in de nabije toekomst duidelijker vorm gegeven wordt en wel mee kan liften op de provinciale reservering voor dit doel.
Invoeren “Omgekeerde toets” in het Sociaal Domein en de Mobility Mentoring,
deze moties zijn naar ons idee te vroeg, wij wachten eerst de reacties op
het Armoede Beleid af.
Het bijstellen van de doelen van het gebiedsteam. Aan het eind van dit jaar
wordt de stand van zaken over de gebiedsteams besproken wij wachten dit
bijpraat moment, dat door ons liever evaluatiemoment wordt genoemd, af.
Integrale veiligheid. Hier wordt aangegeven dat er minder toezicht is de laatste tijd en met name drugsoverlast toeneemt. Voorgesteld wordt om een
derde BOA aan te stellen. Een derde BOA is niet wat wij willen, ook heeft
een BOA totaal geen bevoegdheden op dit vlak!
Kruising N919 Opsterlandse Compagnonvaart en Fietspad Rondweg N919
Hierin wordt het college opgeroepen om bij de Provincie aan te geven dat
de plannen die er nu liggen niet voldoen aan de vraag van de inwoners. Wij
zijn van mening dat de landelijke partijen uit onze raad gezamenlijk een
signaal moeten geven naar de Provincie en dat dit krachtiger is dan een
herhaalde oproep van ons college die hier al volop mee bezig zijn.
Invoeren “Omgekeerde toets” in het Sociaal Domein en Mobility Mentoring, deze moties zijn naar ons idee te vroeg, wij wachten eerst de reactie op het
Armoede Beleid af.
Al onze moties, het mede ingediende amendement en de mee ingediende moties
worden met meerderheid aangenomen of door het college over genomen, behalve
de motie met oproep tot steun aan Appelscha vwb de plek in de recreatieve top 10.
Deze motie wordt door de portefeuillehouder met goede redenen ontraden, de motie
wordt ingetrokken.
Het college kan nu aan de slag met de verwerking van de moties en deze verwoorden in de op te stellen begroting.
De sfeer in- en na afloop van de vergadering is vanavond uiterst goed, op dit vlak
heeft de raad dus grote stappen gemaakt, een extraatje bij alle andere mooie resultaten!
Raad vergadering 27 juni 2017
Jaarstukken 2016.
In de jaarstukken 2016 wordt een financieel en een schematisch overzicht gegeven
van het jaar 2016.
Wij hebben voor de behandeling in de commissie al een aantal schriftelijke vragen
gesteld, deze zijn overwegend naar tevredenheid beantwoord en besproken, we
hebben vanavond dan ook niet veel opmerkingen of aanvullingen meer en kunnen in
stemmen met het voorstel. Er wordt voor de stemming nog even gediscussieerd
over de grote reserve die voor WMO is gereserveerd. We spreken met de wethouder
af om hier op een ander moment over te spreken, dit op voorstel van de PvdA.

Bestuursrapportage 2017
Vorige week hebben we uitleg gehad van de ambtenaren over de stand van zaken .
Het heeft ons veel helderheid gegeven, we stemmen in met dit voorstel
Begroting en jaarstukken recreatieschap Drenthe
Er wordt door onze gemeente een zienswijze ingediend die wij kunnen ondersteunen. We stemmen voor.
Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021.
Hierover is in de commissiebehandeling het nodige ingebracht, we kunnen instemmen.

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân
Tijdens de commissiebehandeling hebben we onze inhoudelijke opmerkingen gemaakt, nu dus geen op en aanmerkingen van onze kant. We stemmen er mee in.
Motie vreemd aan de orde van de dag. Er wordt door GroenLinks, PvdA, CU, een
motie ingediend met daarin de oproep per direct € 20.000,- extra ondersteuning in
de vorm van een opbouwwerker beschikbaar te stellen voor de bewoners commissie van het Haerenkwartier te Oosterwolde. Dit voor hulp bij de gesprekken die gevoerd moeten worden met Actium over de renovatie van het Haerenkwartier. OoststellingwerfsBelang kan zich hier niet in vinden omdat wij van mening zijn dat dit
primair een zaak tussen Actium en de bewoners(commissie.) is. Het proces wordt
al actief begeleid en ondersteund vanuit de gemeente, de motie is dan ook overbodig. De wethouder geeft aan dat er nu reeds een medewerker van de gemeente
wordt ingezet wordt om alles goed te laten verlopen en dat daarnaast al €26.000,voor begeleiding en ondersteuning voor dit project is begroot. De motie wordt na
stemming verworpen.
Aan het eind van de vergadering nemen we afscheid van onze assistent griffier
Janneke Kamminga, zij is na een succesvolle stage aangenomen als griffier van de
gemeente Weststellingwerf, we wensen haar daar veel succes!
Gemeenteraad verkiezingen 21 maart 2018

De diverse commissies zijn al weer druk aan de slag, inmiddels hebben we 4 nieuwe leden in mogen schrijven die ons actief willen steunen. Het verkiezingsprogramma wordt herschreven, de campagne voorbereid en de kandidatenlijst opgesteld. Heeft U ideeën of wilt U ons steunen, laat het ons horen!

Bij de redactie bekende verjaardagen in juli:
24 juli Jenne Hummel
27 juli Folkert Foppes
28 juli Johan Elsenaar

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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