
Reactienota op de ingediende amendementen bij de behandeling van het 

Coalitieakkoord 2018-2022 

Algemeen 

Ons  voorstel is om het coalitieakkoord (ongewijzigd) opnieuw te agenderen en dan voor de 

raadsvergadering van 9 juli 2018. Het voorstel is om het coalitieakkoord vast te stellen, zoals dat bij 

het vaststellen van het coalitieakkoord in 2014 ook is gebeurd. Vaststellen zegt niets over 

instemming maar betekent dat het akkoord de basis vormt voor het beleid van de komende vier jaar.  

Veel  voornemens en ambities worden nader uitgewerkt en zullen in de komende jaren aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. Een aantal punten gaat over de uitvoering. 

Ook in de ingediende amendementen van Groen Links-Opsterlanders en D66 (waarvoor overigens 

dank) is een groot aantal punten geformuleerd op uitvoeringsniveau. In de beoordeling van de 

amendementen zullen wij aangeven wat we van het inhoudelijk idee vinden en daarmee wordt dan 

bij de verdere uitwerking rekening  gehouden. Het coalitieakkoord wordt dus niet gewijzigd maar de 

reactienota maakt (als een soort side-letter) na vaststelling op 9 juli 2018 onderdeel uit van het 

coalitieakkoord. Het concept-raadbesluit is naar aanleiding van de oriënterende behandeling 

enigszins aangepast. De 7 amendementen zijn als bijlagen bij deze reactienota gevoegd. 

Amendement Reactie coalitiepartners 

A 1: GroenLinks-Opsterlanders en 
D66 (jeugdzorg) 

De intentie van de eerste alinea onderschrijven wij (effect 
verwijzingen verbeteren en niet op de stoel van de professionals 
gaan zitten). Maar als we er niet in slagen onze invloed op 
verwijzingen te vergroten dan wordt de gemeente een soort 
betaalkantoor. Bij het tweede deel van het amendement (inzet 
projectleider) zetten wij wel vraagtekens. Dit is in de kern de 
taak van de Gebiedsteams maar natuurlijk zal er in de praktijk 
een samenspel plaatsvinden.  

A2: GroenLinks-Opsterlanders en 
D66 (participatie- en 
armoedebeleid) 

Participatie: wij nemen deze suggestie mee bij de 
opdrachtverstrekking voor de businesscase van het Werkbedrijf 
Armoedebeleid: De integrale aanpak van schulden maakt nu al 
deel uit van het gemeentelijk beleid (gekantelde 
schuldhulpverlening). Het punt van de boetestapeling (waarvan 
overigens een groot deel veroorzaakt wordt door de 
Belastingdienst en het CJIB, en het toeslagenbeleid -huur- en 
kinderopvang- waarop wij geen invloed hebben) nemen we mee 
in de uitvoeringsagenda van de sociale ontwikkelagenda die nu 
wordt voorbereid. Vooralsnog zetten wij vooral in op de 
beperking van kosten van bewindvoering. 

A3: GroenLinks-Opsterlanders en 
D66 (Sportbedrijf) 

Wij willen de voor- en nadelen van een Sportbedrijf wel 
onderzoeken. De in het amendement genoemde 
aandachtspunten zullen wij meenemen bij het formuleren van 
de businesscase.  

A4: (Groen Links-Opsterlanders 
en D66). Betrokkenheid 
inwoners) 

Het hele coalitieakkoord ademt de sfeer van “samen doen en 
samenwerken”. Daarbij kunnen de in het amendement 
genoemde middelen worden gebruikt. Wij staan daar open voor 
maar m.b.t. het referendum verwijzen wij naar onze 
beantwoording in bijlage 1 van het coalitieakkoord.  



A5: Groen Links en D66 
(duurzaamheid) 

Alle in het amendement genoemde punten m.b.t. 
duurzaamheid maken deel uit van onze duurzaamheidsambitie 
en zullen dus terug komen in het uitvoeringsplan dat gemaakt 
moet worden. Onderzoek zal daar deel van uitmaken, maar er is 
nu al een redelijk goed beeld van het energieverbruik in 
Opsterland (zie coalitieakkoord). Natuurlijk moet dat nog 
scherper, maar dat is een kwestie van uitwerking en uitvoering. 
Wij gaan de maximale hoogte van windmolens niet schrappen 
uit het coalitieakkoord mede om te voorkomen dat we daarmee 
de weg vrij maken voor hele hoge molens in ons prachtige en 
bosrijke landschap. Maar als dorpen zelf in hun 
duurzaamheidsplannen via een breed draagvlak kiezen voor een 
dorpsmolen (zoals in Reduzum) dan kunnen wij dat via een zgn. 
postzegelbestemmingsplan faciliteren. De gemeenteraad neemt 
daarover dan een besluit tot wijziging van het 
bestemmingsplan. 
(Proef)boringen naar gas.  Door een nagenoeg door de hele 
gemeenteraad aangenomen motie is dit al “staand beleid”.                                                                 

A6: D66 (economie) Vanzelfsprekend willen we onze gemeente aantrekkelijk maken 
voor innovatieve bedrijven, zeker als het gaat om de in het 
amendement genoemde bedrijfstakken.  Om deze bedrijven  
met lokaal gemeenschapsgeld extra te financieren door 
verlaging van de grondprijs lijkt ons (mede omdat een toetst van 
de NMA m.b.t. concurrentievervalsing waarschijnlijk negatief zal 
zijn) niet wenselijk. 

A7: D66 (leefbaarheid) Wij stellen voor deze suggesties mee te nemen bij o.a. de 
actualisering van de Woonvisie. 
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