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Bijdrage Richard Bos (VVD) 

Gemeenteraad, 9 november 2015 

 

Voorzitter, daar sta ik dan als nieuwbakken VVD raadslid in Weststellingwerf voor mijn 

eerste formele bijdrage aan de raad.  

Jaren geleden ben ik al eens vier jaar raadslid geweest in het Amsterdamse stadsdeel 

Bos en Lommer, dus ik sta hier niet helemaal onervaren. Maar zo’n mooi spreekgestoelte 

hadden wij bijvoorbeeld niet en ook hadden we niet zo’n mooie burgemeestersketen bij 

de voorzitter om de nek hangen. Dus er waren wel wat verschillen met hier in 

Weststellingwerf.  

De onderwerpen waren vaak ook van een totaal andere aard. Het betrof een stadsdeel 

dat later bij de Vogelaarwijken zo’n beetje het slechtst scoorde van alle 

achterstandswijken in Nederland. Een mooie uitdaging dus om als raadslid, voorzitter van 

de commissie Wonen en Werken en vice-raadsvoorzitter aan te werken.  

En nu wil ik me niet op de borst slaan, maar sinds mijn tijd daar is er veel ten goede 

veranderd in Bos en Lommer. De stedelijke vernieuwing heeft er toe geleid dat het 

stadsdeel een aantrekkelijke en gemêleerde woonplek is geworden met natuurlijk nog 

genoeg uitdagingen. Maar toch. Ik heb daaraan mijn steentje mogen bijdragen. Nu 

woont Bos niet meer in Bos en Lommer, maar in Weststellingwerf. En daar is ook nog 

genoeg te doen. 

Mijn maidenspeech zou gaan over de fusie tussen Comperio en Primo, maar doordat deze 

agendapunten aan het begin van de vergadering zijn omgedraaid gaat het nu over het 

vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van Comperio over 2014. 

Voor beide agendapunten geldt dat ik me daar uitgebreid in heb verdiept, de relevante 

stukken heb bestudeerd en met diverse betrokkenen er over heb gesproken. Ook met 

enkelen van u. Ik kan u zeggen: ik zit meteen weer diep in de lokale politiek en het voelt 

meteen goed!  

 

Resultaten in 2014 

Voorzitter, we spreken dus over het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van Comperio. 

2014 stond vooral in het teken van de toekomstvisie op de scholen van Comperio. 

Daarmee is er niet alleen voor Comperio maar ook voor onze raad een helder kader. Een 

ander mooi resultaat betreft de fusie tussen de wethouder A. Heidaschool en cbs de 

Baggelaar in de Veenpolder die heeft geresulteerd in één mooie nieuwe school, obs de 

Aventurijn.  

En, zo meldt de Raad van Toezicht, de kwaliteit van onderwijs die bij ons in een hoog 

vaandel staat was goed in 2014. Er waren geen zwakke scholen en alle scholen staan 

volgens de onderwijsinspectie op groen. 

  



 

Vragen 

Voordat ik tot het oordeel kom van de VVD-fractie over het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2014 wil ik nog over twee punten vragen stellen: 

1) Op 6 april 2012 (p.17) geeft de Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) per brief aan 

dat irt de regeling Beleggen en belenen Comperio niet voldoet aan de regelgeving. 

Dit heeft specifiek betrekking op het financieel actief ad. Euro 1.475.254,- per 31 

december 2014. In reactie hierop heeft Comperio aan DUO gevraagd te komen 

met richtlijnen voor deze situatie. Tot op heden is dat niet gebeurd. 

 Kunt u aangeven wat hier aan de hand is? Is dit een administratief ‘dingetje’ of 

een potentieel probleem? Loopt Comperio en/of indirect onze gemeente hier 

financiële risico’s? 

 

2) Op p.32 staat over kinderopvang en peuteropvang dat er vanwege wijzigende 

wetgeving per 1 januari 2016 dezelfde kwaliteitseisen gelden voor beiden. 

Comperio schrijft dat duidelijk is dat gemeenten in de toekomst minder 

verantwoordelijkheid krijgen voor het in stand houden van peuterspeelzalen. De 

exploitatie zal vooral door commerciële partijen moeten gaan plaatsvinden. 

Kortom, veel gemeenten zullen terughoudend zijn om te investeren in 

peuterspeelzalen cq peuteropvang. Door deze ontwikkeling zal de vorming van 

Integrale Kind Centra verder onder druk komen te staan. 

 Hoe kijkt het College hier tegenaan en wat is College voornemens hier mee te 

doen? 

 De vorming van IKC’s komt onder druk te staan, schrijft Comperio. Toch zijn 

er in onze gemeente al plannen om te komen tot een IKC voor Steggerda en 

De Blesse. Hier heeft recent Bestuurlijk Overleg over plaats gevonden, zo 

begreep ik. Kan de wethouder aangeven wat de uitkomst van dit Bestuurlijk 

Overleg tussen Comperio en Catent inzake het IKC in Steggerda en De Blesse 

is? 

Afronding 

Voorzitter, ik kom tot een afronding. In 2014 hebben wij gezien dat er flink gewerkt is 

aan de financiële positie van Comperio. Er is een positief beeld op basis van genomen 

maatregelen en toekomstverwachtingen, zien we ook in de meerjarenbegroting. De VVD 

kan dan ook in stemmen met het verlenen van goedkeuring aan het bestuursverslag 

2014 en de jaarrekening 2014. 


