Jaarverslag fractie

Het jaar 2018 was in de gemeenteraad voor de VOV-fractie het jaar van laveren. Er is
getracht om zaken uit het VOV verkiezingsprogramma goed uit te dragen. Dit is in
hoofdlijnen, direct dan wel indirect, gelukt.
Vanaf januari is er veel tijd en energie gaan zitten in raadsonderwerpen in relatie tot
campagne voeren. In goed overleg en in samenwerking met het bestuur is er door de fractie
veel tijd in de verkiezingscampagne gestoken.
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad is er energie gestoken in de samenwerking
met de overige fracties uit de oppositie. Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen.
Inmiddels is er regelmatig overleg, wordt daar waar mogelijk samengewerkt en zijn samen
door de oppositiepartijen moties en/of amendement ingediend. Met de totale gemeenteraad
is een traject burgerparticipatie gestart. De gemeenteraad heeft in een 4-tal sessies overleg
gevoerd over hoe er samen opgetrokken kan worden in participatietrajecten. De fractie heeft
aangegeven hieraan mee te willen werken, mits er ruimte is voor respect voor elkaars
standpunten.
De VOV fractie heeft, net als in voorgaande jaren, het afgelopen jaar onderwerpen
beoordeeld op inhoud, passend bij VOV verkiezingsprogramma en wat goed is voor Ommen.
Dus op inhoud en niet op wie het brengt. Een opsomming van een paar zaken uit 2018 waar
wij op ingezet hebben op een rijtje:
➢ Naar aanleiding van het rekenkamer rapport: Handhaving
➢ De weg naar eigen ambtelijke organisatie
➢ Van werk naar inkomen (KIK)
➢ Meer mogelijkheden bij aanbestedingen voor lokale ondernemers
➢ Herinrichting Rotbrink
➢ Duurzame energie gemeentelijke gebouwen
➢ Zondagsopening winkels
➢ Maatregel eikenprocessierups
➢ Verkeersituatie Julianastraat / Schurinkstraat
➢ Verkeerscirculatieplan
➢ Reclamebelasting
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➢ Megastallen in buitengebied (Beerzerhooiweg)
➢ Verkeerssituatie Beerzerweg
➢ Centrumplan
➢ Toekomst samen doen team
➢ Toekomst bibliotheek
➢ Verlaging rentetarief sociale leningen
➢ Tariefstelling afvalstoffenheffing
➢ Onderhoud wegen en paden
➢ Problematiek van arbeidsmigranten in Beerzerveld
➢ Free WIFI in centrum
➢ Verlagen OZB

In de maandelijkse fractievergaderingen is stevig gediscussieerd over de zin en onzin van de
verschillende raadsvoorstellen. Ook werd regelmatig de strategische positie van de VOV
besproken. Naast raads- en waarnemend commissieleden waren de voorzitter van de VOV
en een aantal leden regelmatig aanwezig.
De fractie heeft er veel waarde aan gehecht om met inwoners, ondernemers, verenigingen
en/of instanties over voorgenomen besluiten en over allerlei onderwerpen in gesprek te
gaan. Dit vergt veel tijd, maar is voor de fractie de kers op de taart van het fractiewerk.
Niets heeft de fractie er van weerhouden om steeds de (kritische) vinger aan de pols te
houden waar het ging om ingrijpende raadsbesluiten. Dit heeft, met name na de
verkiezingen, geleid tot gedragen moties en amendementen.
In de loop van 2018 heeft ons raadslid Gerrit Middelkamp benoemd tot voorzitter van de
raadscommissievergaderingen.
Wat er in de gemeenteraad ook gebeurt de fractie heeft altijd op de bal (inhoud) gespeeld en
hoe moeilijk dan ook, respect gehad voor democratisch genomen besluiten. De fractie is
altijd lachend van raadsvergaderingen weer naar huis gefietst.
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Voor 2019 staan voor Ommen belangrijke onderwerpen op de agenda, hierbij moet je
denken aan:


Inrichten ambtelijke organisatie en werken naar een onafhankelijke ambtelijke
organisatie.



Participatietrajecten.


Wij houden jullie op de hoogte, maar voel je vooral welkom op de inloopfractie vergaderingen
en/of in de politieke cafés.

Gerrit de Jonge, fractievoorzitter
Gerrit Middelkamp, raadslid
Cor ten Kate, wnd commissielid
Peter Schulting, wnd commissielid

