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De Afsluitdijk…
een icoon in verval?
Foto: MD van Leeuwen, Wikipedia

Storingen op de Afsluitdijk haalden afgelo-

staande bruggen en sluizen. Urenlang ston-

Rijkswaterstaat meldde dat de reconstructie
pas in 2050 op de planning stond. Pardon; ja
u leest het goed 2050. De verkeer-verbinding
-ader tussen Amsterdam-Hamburg en de
waterroute naar de Baltische zee, de Corridor van het Noorden, moet wachten tot
2050. Naast de noodzaak iets te doen aan de
vele storingen werd tevens de vraag om een
grotere sluis bij Kornwerderzand sterker.

den automobilisten, soms in de brandende

Te klein

pen jaar met regelmaat het nieuws. De ooit
zo fiere Afsluitdijk, het kindje van ir. Lely,
leed grote imagoschade door de in storing

zon, in de file. De ooit zo roemruchte Nederlandse waterbouwkundige faam, de
trots van Lely, brokkelde af.

De sluis is door Lely in 1930 ontworpen met
een breedte van 14 meter. Lely was een
visionair, kijkend naar de afmetingen van de
scheepvaart rond 1930. Tot 2010 voldeden
deze sluizen, maar de 14 meter is anno 2020
te smal voor de short-sea scheepvaart
en de werven langs het IJsselmeer.
Gebieden als Zwolle, Kampen en Urk
kunnen niet meer doorgroeien.

2650 extra banen
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft
eind 2015 een onderzoek laten uitvoeren door Ecorys om inzicht te verkrijgen
in de werkgelegenheidseffecten als de sluis

verbreed wordt naar 25 meter, 5 m diep,
140 m lang. De cijfers waren kraakhelder
450-500 extra nieuwe banen in Makkum en
Friesland. Kort daarop hebben de Noordelijke provincies, Friesland, Overijssel en Flevoland, het rapport omarmd en voor het gehele IJsselmeer gebied doorgerekend. Uit dat
onderzoek bleek dat in het Noorden circa
2650 banen gecreëerd worden. Wachten tot
2050 heeft directe economische impact op
de noordelijke economie.

Intensief contact
De systematiek van vervangingsplanning
van Rijkswaterstaat is te verdedigen, echter
de realiteit haalt de situatie in en het pragmatische denken vraagt om andere besluitvorming. Een nieuwe sluis levert een directe
economische impuls voor bestaande bedrijven en kansen voor nieuwe bedrijven.
Gaandeweg is de roep vanuit het bedrijfsleven, VNO-NCW/ Bouwend Nederland en
overheden, in Den Haag opgepikt. In het
afgelopen jaar is er intensief gesproken met
de verschillende Kamerfracties over het
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Van de vicevoorzitter

Toekomstgericht en positief
Na een mooie lange zomer, die telkens
maar weer langer leek te duren, worden de
avonden toch echt kouder en donkerder.
Wellicht een voorbode van het politiek klimaat, want de landelijke verkiezingen zijn
alweer in aantocht.
Na de toch wel positieve (maar vooral economische) boodschap tijdens de Troonrede
maken de politieke partijen zich op voor een
ongetwijfeld spannende strijd. En wat zou
het jammer zijn als de nuance naar de achtergrond verschuift, en harde woorden de
boventoon gaan voeren. Duidelijkheid verschaffen is iets anders dan polariseren en
uitvergroten. Een lastige opgave maar van
het CDA mag en kan u verwachten dat er
duidelijke standpunten met visie worden
uitgedragen. Toekomstgericht en positief
van toon. Dat dit niet zonder het betrekken
van de leden gebeurt, bewijst wel het mooie
initiatief van de dag van CDA1000. Een mooi

moment samengesteld. En daar betrekken
wij u graag bij. Via dit blad, de website en
onze bijeenkomsten informeren wij u niet
alleen graag over de ontwikkelingen maar
komen we ook graag met u in gesprek. Zo
gaan we samen de verbinding aan die zo
belangrijk is voor een goed resultaat.

resultaat, 15 concrete en gedragen voorstellen voor het verkiezingsprogramma.
Ook in onze gemeente op lokaal niveau zetten het bestuur en de fractie zich met het
vizier op de toekomst in voor het algemeen
belang. Ook hier zijn we alweer bezig met
verkiezingen, maar dan voor de gemeenteraad. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen komen nu echt op stoom. De commissies voor het programma, de kieslijst en
de campagne bijvoorbeeld worden op dit

Bestuur en fractie hopen u bij de volgende
ledenvergadering weer te ontmoeten waar
ook de nodige stappen zullen worden gezet
richting de verkiezingen maar ook actuele
thema’s aan de orde komen. En wat mij betreft heeft elk seizoen wel iets moois, dus
ook in verkiezingstijd valt er best wat te genieten!
Alle goeds,
Matthijs Beute
vicevoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

belang van de sluis. De afstemming met o.a.
Martijn van Helvert CDA en 2e Kamerleden
van PvdA, VVD, CU en D66 verliepen constructief en men onderkende het economisch
belang van de Sluis. Diverse Kamerleden
hebben medio 2016 bij de minister erop aangedrongen, in samenspraak met de Regio,
de bouw van de Sluis in 2020 te laten uitvoeren.

LET OP! EXTRA ALV

Lobby

Er staan deze avond twee onderwerpen op
de agenda, namelijk:
1. Vaststellen kieslijst
2. Bespreken verkiezingsprogramma
(amendementen worden ingediend bij
een provinciale commissie en op 2 december a.s. besproken in de ALV van
CDA Fryslân

Een logisch signaal want de reconstructie
van de afsluitdijk staat in 2020 op de planning en dan kan “werk met werk worden
gemaakt”. De stuurgroep onder leiding van
Joop Atsma, bestaande uit gedeputeerden
Kielstra, Boerman en Appelman en wethouder Offinga, hebben gezamenlijk opgetrokken in dit dossier. Kielstra heeft namens de
regio een stevig signaal, in de vorm van een
financiële bijdrage, op het bureau van de
Minister gelegd. Op de achtergrond heeft
gedeputeerde De Rouwe (Friesland) waardevol lobby werk verricht met de economische
partners. Het samenspel tussen Kamer, provincies en lokale overheden is tevens belangrijk voor de lobby richting Brussel in verband
met Europese subsidies. Het bestuurlijk samenspel met ondernemers kan meer benut
worden voor werkgelegenheidsbevordering
en structuurversterkende ingrepen.

Naast de Algemene Ledenvergadering van
8 november as. (agenda blz 13) op is er met
het oog op de Tweede Kamerverkiezingen
van 15 maart 2017 een EXTRA ALV op
dinsdagavond 25 oktober as in Dorpshuis
de Fûke in Gaast van 20.00 uur tot 21.00
uur!

Wie weet glimlacht ir. Lely met trots eind dit
jaar als de nieuwe Sluis en bruggen er komen. Trots op zijn “oude-dame” de icoon van
waterbouwkundig Nederland. De Afsluitdijk.
Maarten Offinga
CDA Wethouder
Súdwest-Fryslân

Een digitale versie van de lijst en het programma is op te vragen bij de secretaris,
stuur daarvoor een e-mail naar biancadomhof@hotmail.com Papieren versies
zijn een half uur voor aanvang van de
vergadering beschikbaar in de zaal.
U bent van harte uitgenodigd om over deze
twee agendapunten mee te vergaderen.
Namens het bestuur CDA Súdwest-Fryslân
Bianca Domhof
Secretaris
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Wethouders over het sociale domein

Gezond verstand gebruiken
Je gezonde verstand gebruiken bij de inrichting van het sociale domein. Dat is de
logica die CDA-wethouders Gea Akkerman
en Maarten Offinga volgen bij integratie
van de taken zorg, jeugd en werk in de gemeente Súdwest Fryslân. Onze inwoners
vragen het zelf: gebruik je gezonde verstand bij de keuze wat iemand nodig heeft
aan zorg.

Vijf jaar gelden werd de gemeente SúdwestFryslân (SWF) gevormd door de samenvoeging van vijf gemeenten. In 2018 wordt een
deel van de gemeente Littenseradiel toegevoegd aan SWF en groeit de gemeente naar
circa 90.000 inw. In de beleving van velen
een onbestuurbaar vehikel bestaande uit 84
dorpen en 6 steden en in oppervlakte de
grootse gemeente van Nederland. Na vijf
jaar is de scepsis rondom deze super gemeente verdwenen mede door positieve
berichten over het kernenbeleid/co-creatie
projecten/werkeloosheid aanpak/ schoolverlaters (de laagste in Nederland) en de bijzondere integrale aanpak van het sociaal domein. Ver van de Haagse drukte blijkt het
CDA-antwoorden te geven op de transformatie van het sociale domein. Friese nuchterheid of een gedurfde aanpak. Het credo van
Akkerman en Offinga is helder: “het draait
om mensen”.

Uniek in Nederland
Gea Akkerman is verantwoordelijk voor de
portefeuille sociaal domein. Als gemeente
hebben we de kans om te innoveren op het
gebied van zorg met beide handen aangegrepen. Ons uitgangspunt is duidelijk: we willen
maatwerk leveren. Geen situatie is gelijk,
geen mens is gelijk. En iedereen heeft recht
op steun die voor hem of haar het meest
geschikt is. We hebben hiervoor een ambitieus model van gebiedsgericht werken ontwikkeld en zijn hierin uniek in Nederland. Bij
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de transitie hebben we het lef gehad om de
drie wetten volledig te ontschotten onder
het motto “één gezin/ één plan/ één budget/ één aanpak”. En we hebben het lef
gehad om de gebiedsteams onderdeel te
laten zijn van de gemeentelijke organisatie.
Niet uitbesteden aan externe organisaties
maar zelf regie te houden om zo dicht mogelijk bij onze inwoners te staan.
Súdwest Fryslân is een groot gebied om voor
te zorgen. Dit doen we met in totaal zes
gebiedsteams. In potentie een aanpak waarmee we dicht bij onze inwoners staan, vroegtijdig en vakkundig kunnen ondersteunen en
waarmee we onze inwoners activeren en
zware zorg zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
Anders dan in andere gemeenten maakt
participatie (werk) integraal onderdeel uit
van de gebiedsteams. Evenals preventie en
maatwerkvoorziening. Vanaf januari 2015
hebben we alle herindicaties gedaan via
persoonlijke gesprekken. De zogenaamde
keukentafelgesprekken. Een enorme klus die
met zorg en betrokkenheid is opgepakt. Zowel Akkerman als Offinga hebben zelf actief
keukentafelgesprekken gevoerd en daaruit is
de strategie en aanpak ontwikkeld. We willen zoals gezegd maatwerk leveren. Geen
situatie is gelijk, geen mens is gelijk, verschil
mag er zijn.

Kernenbeleid
De aanpak van gebiedsgericht werken is niet
nieuw voor ons. Om het fysieke domein zo
goed mogelijk te bedienen is bij het ontstaan
van Súdwest-Fryslân in 2011, onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Maarten Offinga, het kernenbeleid tot stand gekomen. Een concept wat door vriend en vijand
wordt geprezen. Door de minister werd het
kernenbeleid gezien als de succesformule
van de herindeling. Ook hierbij geldt: weet
wat er speelt in je omgeving, wat de inwoners belangrijk vinden, wat men zelf hieraan
kan bijdragen en waar we als gemeente nog
kunnen ondersteunen. De CDA-SWF-slogan
“dichtbij en vertrouwd” verwoorde onze
aanpak en die belofte hebben we waar gemaakt hebben. De link naar deze werkwijze
wordt daarom bewust genoemd als kapstok
voor de toekomstige koppeling tussen fysiek
en zorg.
Onze gebiedsteam zijn volledig geïntegreerd
en bestaan uit meerdere en meervoudige
disciplines. Het resultaat is een totaal aanpak, maatgericht werk en daadwerkelijke
effecten. Zowel op het gebied van participatie, jeugdzorg als WMO. De zelfredzaamheid
die wij voorstaan is erop gericht dat de mens
in zijn doen en laten bewust wordt van zijn/
haar eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast
stimuleren wij de samenredzaamheid door
te investeren in mantelzorg en vrijwilligers
werk. In Súdwest is het hoogste percentage

vrijwilligerswerk in Nederland. De binding
tussen mensen is sterk en dat stimuleren en
ondersteunen wij.

Betrokken inwoners
We merken dat er bij onze inwoners enorme
bereidheid is om de schouders eronder te
zetten. Bewoners denken positief mee over
oplossingen en passen dat toe in hun eigen
omgeving. Er zijn al heel veel bijzondere
initiatieven om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Van boodschappen
doen tot samen koken
en eten tot het aanleggen van een rollatorvriendelijke wandelroute. We merken hoe
belangrijk en waardevol intensieve samenwerking met kerkgemeenschappen hierbij is.
Tevens hebben we geïnvesteerd in de relatie
met het WMO-platform, die samenwerking
werpt zijn vruchten af. Natuurlijk hebben
wij in het begin ons afgevraagd “zijn wij
goed of gek met onze aanpak?” waarbij de
drie wetten geïntegreerd en ontschot worden. De kern van dit alles is een heldere
strategie en lef tonen door te durven en te
doen.

te integreren. Wij staan aan de vooravond
aan een nieuw zorglandschap in SúdwestFryslân. Een samenleving waarin samenredzaamheid meer en meer de boventoon gaat
voeren. Dit vraagt “doorbraak-denken-endoen” en loslaten.
Opmerkelijk genoeg zien wij tegendraadse
reflexen vanuit Den Haag door met wet enregelgeving het sociale domein onder controle te willen krijgen. De decentralisaties
hebben aangetoond dat de eerste overheid lees gemeentenveel beter in staat
zijn zorg dichtbij de
mensen te leveren
en de zorg te kunnen innoveren. De
zorgpartners, samenleving, het bedrijfsleven wordt gevraagd
om te innoveren en daar slaagt men goed in.
Het is echter het Rijk zelve dat beperkt innoveert met wet en regelgeving niveau. Innovatie is niet alleen een vraag aan de markt
maar vooral een vraag aan de overheid om
te innoveren op wet en regelgevingsniveau,
stelt Offinga. Een boeiende vraag voor onze
totale economie.

“Zijn wij goed of gek
met onze aanpak?”

gende veld zoals scholen en vrijwilligersverenigingen. En nog meer de samenwerking
zoeken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
In de lijn van de CDA-Kernwaarden hebben
wij invulling gegeven aan het zorgdossier en
de waarden “gespreide verantwoordelijkheid
en solidariteit” vertaald in de volgende aanbevelingen:

-

Formuleer een heldere “zorg-strategie”,
Durf te ont-schotten en kies voor een
integrale benadering,
Loslaten vraagt bestuurlijke lef maar
geeft de organisatie ontwikkelkracht,
Laat van je afstralen: “het draait om
mensen”.
Gea Akkerman
Maarten Offinga
Wethouders
CDA Súdwest-Fryslân

Continu proces
Zorglandschap Súdwest-Fryslân
Het uiteindelijke toekomstperspectief is dat
het omgevingsbewuste werken één integraal
concept is voor zowel het fysieke als het
sociale domein. Wij zien kansen door Zorg/
wonen/ duurzaamheid/sport meer en meer

We zien het inrichten van het zorgdomein
als een continu proces zegt Gea Akkerman.
We kunnen nog stappen maken in het innoveren en transformeren. Nog meer van individuele zorg naar collectieve zorg. Nog meer
de samenwerking zoeken met het voorlig-
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Terugblik op de Participatiewet
De oude regeling inzake Sociale Werkvoorzieningen (de WSW) is overgegaan in de
participatiewet per 1 januari 2015. Het is

En dat lukt. Als CDA Súdwest-Fryslân hebben
wij er vertrouwen in dat voor onze inwoners
met een beperking werk, inkomen, groei,
identiteit en zelfstandigheid iets betekent of
kan betekenen.

“Iedereen aan het werk” blijft het motto
waarnaar zij streven en waar wij in geloven.
Dat kan binnen of buiten bij Empatec, maar
het liefste natuurlijk bij externe werkgevers.
Het afgelopen jaar zijn in alle werksoorten
ontwikkelingen geweest

ook het eerste jaar geweest van de ontschotting en dat we als gemeente minder
geld hebben gekregen van het rijk.

Om het financiële tekort het hoofd te bieden
is de Directie van NV Empatec met andere
gemeenten een samenwerkingsverband
aangegaan. Ze hebben een herstructureringsprogramma opgesteld om zo op een
bedrijfsmatig verantwoorde wijze het uitvoeren van taken van en voor deze deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid goed te laten verlopen.

lijk voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werken door dan wel die afstand te verkleinen, dan wel een aangepaste
werkplek te bieden.

Ook op het gebied van re-integratie gebied is
in 2015 veel gebeurd. Pastiel, sinds 2015
volwaardig onderdeel van het sociale werkbedrijf, blijft mensen naar werk begeleiden.
Het afgelopen jaar is te zien geweest dat de
doelgroep wat aan het verschuiven is van
mensen die snel aan het werk kunnen naar
de groep die wat meer afstand heeft tot de
arbeidsmarkt. Dit past ook geheel in de strategie van Pastiel en Empatec, die gezamen-

Als CDA SWF hebben wij het vertrouwen dat
dit goed komt en zijn positief over de gezamenlijke koers van Empatec/Pastiel die ook
in de toekomst een gezonde ondernemende
organisatie zal blijven en die de passie voor
mensen voorop heeft staan.

Uilkje Attema
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Gebiedsteams over naar de gemeente
Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart
met gebiedsgericht werken in het sociaal
domein. Deze nieuwe werkwijze is breed
geëvalueerd en de raad kiest nu voor een
organisatiemodel. De keuze bestaat uit a)
gemeenten doen het zelf, b) een marktpartij voert uit, c) een verbonden partij voert
uit.

Als volksvertegenwoordigers hebben we ook
gesprekken gevoerd over dit belangrijke
onderwerp. Als CDA kiezen wij ervoor dat de
medewerkers gebiedsteam over gaan naar
de gemeente per 1 januari 2017 die nu nog
in dienst zijn bij de eigen werkgever. Voordelen van dit model zijn de korte lijnen, efficiënter werken en maatwerk voor onze inwoners. De generalisten uit de gebiedsteams
kunnen de specialistische kennis inkopen. De
medewerkers zelf geven aan dat ze dit model
graag willen en zo betere ondersteuning
kunnen geven aan onze inwoners.
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Huisartsen en aanbieders willen ook korte
lijnen en uit het onderzoek blijkt dat inwoners deze efficiëntie ook willen. Men is tevreden en ze geven een 7,5 als beoordeling. De
aanbevelingen uit het onderzoek worden
overgenomen. De verbreding van de zorg
zien we terug zowel individueel als collectief.
Het kan zijn dat we de medewerkers van het
gebiedsteam straks in de dorpshuizen tegen
komen voor maatwerk en preventie.

Als CDA-fractie blijven we het proces kritisch
volgen maar geven het vertrouwen aan de
generalisten van de gebiedsteams. Deze
geven aan op deze manier goede zorg in te
kunnen zetten zodat de inwoner zich maximaal ondersteund voelt en de regie in eigen
hand houdt.

Uilkje Attema
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

De Auditcommissie
Namens het CDA Súdwest-Fryslân heb ik in
2011, als voorzitter van de werkgroep, de
nieuwe auditcommissie voor onze nieuwe
gemeente mogen inrichten. De werkgroep
bestond toen uit twee raadsleden uit de
oppositie en twee raadsleden uit de coalitie.

Geen achterkamertjes
Tijdens de vergaderingen waren we het snel
eens over het feit dat er geen extra gremium
mocht ontstaan waar, achter gesloten deuren, beslissingen zouden worden genomen.
Geen “achterkamertjespolitiek” dus! Maar
ook elke “schijn van” zien te voorkomen.
Met dit grondbeginsel zijn we aan de slag
gegaan, er kwam een auditcommissie met
een adviserende rol, met een gelijke verdeling tussen oppositie en coalitie (totaal 6
leden) en met de behoefte om als klankbord
voor financiële zaken te worden gezien door
het college.

De auditcommissie is de spreekbuis van de
raad richting de accountant van de gemeente
inzake de jaarrekening, doet samen met de
ambtenaren van financiën/concern control de
selectie van de accountant, is klankbord op
financieel vlak voor het college en doet jaarlijks conform de gemeentewet een voorstel
over de 213 verordening.

Harmonieus
De leden van de eerste auditcommissie waren de vier leden van de werkgroep aangevuld met nog twee raadsleden, met zoals
gezegd een gelijke verdeling oppositie en
coalitie. Als voorzitter van de werkgroep heb
ik mij niet nadrukkelijk gepresenteerd als
nieuwe voorzitter van de commissie, dat leek
mij niet opportuun. Hielke Bandstra (VVD)
werd de eerste voorzitter met Jan Koster
(FNP) als vicevoorzitter (VVD als toenmalige
coalitiegenoot en de FNP als vertegenwoordiging van de oppositie). De samenstelling
van de auditcommissie is de hele raadsperiode van 2011 tot maart 2014 gelijk gebleven
en heeft harmonieus samengewerkt. Alleen
naar onze adviserende rol was het wel erg
zoeken, dit is naar mijn mening onvoldoende

uit de verf gekomen. Uiteraard was het samenwerken met een auditcommissie in deze
vorm ook voor het college zoeken naar een
gepaste inzet.
Bij de verkiezingen in 2014 werden we, als
CDA, weer de kartrekker. Zowel bij de coalitievorming als op andere vlakken namen we
weer onze verantwoordelijkheid. De aftredende “oude” auditcommissie (zonder de
leden die niet meer raadslid werden) is bij
elkaar gekomen en met een voorstel samenstelling naar de commissie Bestjoer en
Finânsjes en daarna de raad te komen. Aangezien Hielke Bandstra (VVD) niet meer uit
de coalitie kwam, immers de VVD is in de
coalitie vervangen door FNP en D66, was de
positie van voorzitter vacant. Nu was het
voor het CDA wel het moment om de voorzitter te leveren en was mijn kans daar. Ik heb
echter wel direct Hielke gevraagd om mijn
vicevoorzitter te worden zodat ik kon terugvallen op zijn kennis en ervaring.

Roerige start
We hadden als auditcommissie een beetje
een roerige start in de tweede raadsperiode
van onze gemeente. Meteen in de eerste
vergaderingen ontstond er een discussie in
de commissie Bestjoer en Finânsjes over rol
van de auditcommissie.
Er waren fracties die het idee hadden om de
auditcommissie bij financiële vraagstukken
op hun verzoek te laten komen met een advies. Hierin schuilt echter het gevaar dat de
auditcommissie een soort tweedelijns commissie Bestjoer en Finânsjes zou gaan wor-

den en de raadsleden afzonderlijk de verantwoordelijkheid voor financiële beslissingen
zouden kunnen afschuiven op de auditcommissie; immers zij hebben ons geadviseerd
om…. etc. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn!

Evaluatie
Voor mij werd duidelijk dat het na één raadsperiode tijd werd voor een evaluatie naar het
functioneren en de rol van de auditcommissie. We, Mintsje Posthuma als secretaris
(griffie) en ik, hebben met alle fractievoorzitters een gesprek gehad en naar aanleiding
daarvan hebben we verslag gedaan naar de
commissie Bestjoer en Finânsjes en de Raad.
Het is niet gekomen tot een adviescommissie
op afroep, zeker niet toen iedereen de negatieve zijeffecten goed waren uitgelegd. Achteraf gezien was dit mijn laatste samenwerking met Mintsje, helaas mag ik wel zeggen.
Hij moest om gezondheidsredenen stoppen
met zijn werk. Ik heb erg veel van hem kunnen leren, zijn nuchtere kijk op de gemeente
financiën waren een welkome aanvulling in
onze commissie. Mintsje is vervangen vanuit
de griffie door Ineke Wietsma-Warnaar als
nieuwe secretaris. Inmiddels draaien we in
de huidige bezetting al weer ruim een jaar
en mogen we, voorzichtig, ook concluderen
dat we financieel als gemeente in een rustiger vaarwater zijn gekomen.

Pieter Klaas de Vries
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân
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Stukje Littenseradiel komt erbij

SWF in 2018: Een gemeente uit één stuk
Per 1 januari 2018 vormt de gemeente Súdwest-Fryslân een nieuwe gemeente. Ja, u
leest het goed. Een nieuwe gemeente. Dat
is het gevolg van een zgn. lichte samenvoeging / herindeling met het zuidelijke deel
van de huidige gemeente Littenseradiel met
o.a. de woonplaatsen Wommels en Easterein. De gemeente Súdwest-Fryslân blijft
bestaan waarbij de gemeente Littenseradiel

Met de nu volgende fusie in aantocht wordt
er op een andere wijze toegewerkt naar dat
nieuwe samengaan. Opnieuw komt de vraag
weer aan de orde, vooral vanuit de inwoners
en bestuurders van Littenseradiel: “Hoe
behoudt elke kern zijn eigen karakter en
identiteit?” Persoonlijk leeft bij mij het volste vertrouwen dat de zorgen daaromtrent,
onlangs ook uitgesproken in de Raad van
Littenseradiel, niet nodig zijn. De organisatie
van activiteiten en evenementen in de gemeenschap zullen blijven bestaan als in haar
huidige hoedanigheid.

voor het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma.
Het ontwikkelen van die nieuwe gemeente
Súdwest-Fryslân in 2018; dat komt volgens
mij helemaal goed! De samenvoeging met
het landschappelijk, prachtige zuidelijke deel
van het huidige Littenseradiel, dat zal zeker
gelukken. Te meer het draagvlak van de
bevolking hoog is vanuit een positieve opstelling van de burgers.
Zoals gezegd: Een gemeente uit één stuk!

Bijzondere culturele manifestaties en festiviteiten zullen in de
toekomst dan ook blijvend worden georganiseerd.

wordt opgeheven (in drie delen).

Tijdens de hoorzittingen in alle 29 kernen,
georganiseerd door het College en Raad van
Littenseradiel, spraken de aanwezige inwoners in het zuidelijke deel van Littenseradiel
destijds de voorkeur uit voor een samenvoeging met Súdwest-Fryslân. Een groot draagvlak blijkt. De bewoners zijn van mening dat
er sprake is van een goede aansluiting bij de
steden en dorpencultuur van SúdwestFryslân. Gevolg: We hebben te maken met
een vervroegde verkiezingsdatum en wel op
22 november 2017, de zgn.
“Herindelingsverkiezingen“, waarna per 1
januari 2018 de start van de nieuwe Raadsperiode 2018 – 2022 volgt!
Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug
naar de herindeling van 2010. De start van
Súdwest-Fryslân.
Voorafgaande aan die herindeling van de 5
bekende voormalige gemeenten, heeft de
CDA fractie zich ingespannen die fusie,
(politiek gezien) voor het CDA soepel te laten
verlopen. Destijds formuleerden we een
tiental criteria waaraan die nieuwe gemeente volgens de CDA fracties moest voldoen.
Een achttal bijeenkomsten volgden om de
genoemde criteria te onderbouwen om de
uitwerking daarvan vast te stellen in een
soort Koers Document. Achteraf een goede
werkwijze die zijn nut heeft bewezen. Alle
items werden opgenomen in ons verkiezingsprogramma en in een volgend stadium voor
een belangrijk deel opgenomen in het Coalitie Programma 2010 – 2014.
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De Freule Partij in Wommels, it
Fierljeppen in Winsum, de Slachte Marathon om enkele voorbeelden te noemen zullen hun bestaansrecht blijvend aantonen.
Organisaties en verenigingen
zullen die evenementen met hun
vrijwilligers organiseren zoals
men dat gewend is. Net zo goed
de Sneekweek, de Heamielfeesten, Kokedei, Strontrace en
Visserijdagen gecontinueerd zijn
Súdwest-Fryslân.
In Súdwest-Fryslân is ook in de
komende raadsperiode weer
bestuurlijke ruimte voor dorps–
en wijkgericht beleid. Het behoud van de eigen identiteit van
dorp en stad zal blijven bestaan.
Het Kernenbeleid zal ook in de
volgende Raadsperiode nadrukkelijk aan de orde zijn. De coördinatoren, die een mandaat hebben om snel te handelen in hun werkgebied,
blijven zich inzetten. Zij zijn en blijven het
centrale aanspreekpunt en meldpunt voor
dorpsbelangen en wijkbestuurders waarbij
iedere kern zijn eigen karakter behoudt.
De CDA-fracties van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân kennen elkaar. Er is regelmatig
overleg, over en weer. Onlangs nog betreffende de invulling en uitvoering van de
WMO en de keuze omtrent de status van de
Gebiedsteams in onze (beide) gemeenten.
Kortom, we komen regelmatig een fractievergadering van de ander bijwonen. Binnenkort start een intensievere samenwerking
tussen de fracties en besturen, bijvoorbeeld

Voor de volledigheid vermeld ik graag alle
woonplaatsen die vanaf 1 januari 2018 bij de
gemeente Súdwest-Fryslân behoren, zoals ze
genoemd staan in het Herindelingsontwerp:
Waaksens, Kûbaard, Wommels, Iens, Easterein, Hidaard, Hinnaard, Lytsewierrum,
Itens, Reahûs, Boazum, Easterwierrum,
Britswerd, Wiuwert en Rien.
Bêste minsken út al die 15 wenplakken:
Wolkom!
Jentje Steringa,
raadslid
CDA Súdwest–Fryslân

Even voorstellen:

Jos de Boer
Ik ben Jos de Boer, 27 jaar jong en woon-

Verder ben ik druk bezig met mijn laatste
studiejaar Communication and Multimedia
Design aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Tijdens deze studie leer je vooral te
denken voor jezelf wat jij als persoon wilt,
maar ook wat jij kan betekenen voor anderen en wat je met persoonlijk leiderschap
kan bereiken in een multidisciplinair team.
Creativiteit en open-minded zijn (out of the
box), zijn hierbij van groot belang zodat je
met nieuwe technieken en methodes de
juiste antwoorden kunt geven op complexe
communicatie vraagstukken.

achtig in Sneek. Van nature ben ik een
nieuwsgierig persoon en wil dan ook graag
van alles weten over wat er gebeurd in de
gemeente en provincie om mij heen. Omdat gemeente Súdwest-Fryslân een grote
gemeente is, wil ik graag helpen en over
maatschappelijke vraagstukken graag mijn
ideeën uiten.

Op dit moment ben ik met diverse activiteiten bezig voor het CDA. Allereerst ben ik
steunfractielid en daarnaast lid van het campagneteam met de nadruk op het digiteam
(social media en website e.d.) Daarnaast ben
ik sinds kort campagneleider van CDA Fryslân. Omdat ik de campagneseminar in Den
Haag heb gevolgd met team 1718, zit ik ook
in het landelijk permanente-campagneteam.

Naast de landelijke en gemeenteraadsverkiezingen wil ik mijzelf ook verkiesbaar stellen
om de volgende periode als raadslid aan de
slag te kunnen gaan. Het lijkt mij fantastisch
om de daad bij het woord te kunnen voegen,
want als steunfractielid blijft het bij woorden. Van huis uit ben ik Christelijk opgevoed,
de normen en waarden zorgen voor een
goede verhouding die aansluit bij het CDA.

In mijn vrijetijd ben ik fotograaf en rijd ik
graag motor, ook ben ik dol op zeilen. Tegelijkertijd ben ik bezig om een eigen bedrijfje
op te zetten samen met een compagnon.
Verder heb ik nog meer ideeën om bedrijfjes
en initiatieven op te zetten. Ik heb teveel
interesses om allemaal op te schrijven, dus
bij deze sta ik open voor een goed gesprek
met een bakje koffie.
Jos de Boer
Steunfractielid
CDA Súdwest-Fryslân

CDA Lingewaal op zoek naar het geheim van Súdwest-Fryslân
Op vrijdag 2 september 2016 bracht het CDA
Lingewaal een werkbezoek aan de gemeente Súdwest-Fryslân en sprak daar onder
andere met een aantal CDA-raadsleden en
een van de twee CDA-wethouders van die
gemeente.

Het werkbezoek vond plaats als voorbereiding op de fusie van Lingewaal met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen.

En wat is nu het geheim van SúdwestFryslân?
Tijdens het werkbezoek werd ons het volgende meegegeven: Om een gemeente te willen
zijn die a) op zoveel mogelijke gemeentelijke
taken zelf kan sturen en die b) een voldoende grote schaal moet hebben om “een vuist”
te kunnen maken naar andere overheden
(buurgemeenten, provincie), moet je voor

een serieus grote omvang kiezen. De vraag
is op een schaal van 45.000 inwoners dat
kan brengen. De directe afstand tussen
gemeenteraad en inwoners wordt groter,
maar er zijn wel maateregelen om dit deels
op te vangen (zoals door middel van wijkcoördinatoren).
Als fractie van het CDA Lingewaal kijken we
terug op een zeer nuttig, leerzaam en waardevol werkbezoek. Alles wat deze vanmiddag hebben gehoord, hebben we meegenomen in de afweging die wij op 6 oktober

hebben moeten maken: blijven we als Lingewaal zelfstandig of kiezen we voor herindeling met Geldermalsen en Neerijnen?
Nadat het CDA via een motie de toezegging
kreeg dat eerdere afspraken, zoals een eigen school en ontmoetingsplek in elke kern,
blijven bestaan zijn we alsnog akkoord gegaan met de herindeling.

CDA Lingewaal
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Even voorstellen:

Even voorstellen:

Samantha Jansma Arjen Doedel
Sinds kort ben ik 1 van de nieuwe personen
binnen de steunfractie van het CDA Súdwest
-Fryslân. Het ledenblad is bij uitstek het
middel om mij aan u te kunnen voorstellen:
Arjen Doedel, 38 jaar en samen met mijn
vriendin woonachtig in Makkum.
In mijn dagelijkse werk sta
ik voor de klas binnen het
voorgezet onderwijs aan
een school in het NoordHollandse Medemblik.
Hier doceer ik de vakken
aardrijkskunde, mens en
maatschappij en internationalisering.
Mijn naam is Samantha, 24 jaar en sinds
dit jaar samenwonend in Sneek. Na een
aantal jaar verschillende bestuursfuncties
te hebben vervuld bij het CDJA Fryslân
tijdens mijn studie HBO Rechten, ben ik na
mijn verhuizing naar Sneek gaan kijken
wat ik voor het CDA Súdwest-Fryslân kan
betekenen. Zodoende kwam ik uit bij het
bestuur en ben ik een aantal vergaderingen mee gaan kijken. Ik kijk er naar uit mij
in te zetten voor, en te leren van, het CDA
in onze gemeente en ik maak graag kennis
met jullie tijdens de ledenvergadering.
Samantha Jansma
aankomend bestuurslid
CDA Súdwest-Fryslân

Samen met de leerlingen
bespreek ik vele maatschappelijke thema’s die
ook in de (gemeentelijke)
politiek aan de orde zijn
zoals bijvoorbeeld:

-

-

-

de opvang van vluchtelingen;
de oorzaken en gevolgen van het versterkte broeikaseffect en de mogelijke
duurzame oplossingen;
-de inrichting van de eigenwoonomgeving d.m.v. het maken van een bestemmingsplan (inspraak en bezwaar);
Water, hoe gaan we om met mogelijke
watertekorten en wateroverschotten?

Het interessante is dat bovenstaande thema’s ook deels aan de orde komen in de
commissie DSO, Doarp, Stêd en Omkriten en
in de gemeenteraad. De commissie DSO en
de gemeenteraad volg ik dan ook al langere
tijd op de voet. Sommige thema’s vind ik
dermate interessant dat ik
ze ook op nationaal niveau
volg en maatschappelijke
initiatieven actief opzet en
ondersteun. U kunt dan
denken aan het maatschappelijke beladen thema dat windenergie kan
zijn en enkele ontwikkelingen in en rondom het
IJsselmeergebied. Wellicht
kan ik deze onderwerpen
in een ander nummer van
het ledenblad van het CDA
Súdwest-Fryslân verder
toelichten.
Het dragen van een stukje maatschappelijke
verantwoordelijkheid, initiatief en rentmeesterschap zijn voor mij altijd de leidraad geweest om mij dienstbaar in te zetten voor de
inwoners en de regio waarin ik woon. Laten
dit nu uitgerekend enkele uitgangspunten
van het CDA zijn……
Arjen Doedel
steunfractie
CDA Súdwest-Fryslân

CDA1000 doet 15 voorstellen voor CDA-program

Een steentje bijdragen aan een beter Nederland
Zaterdag 10 september kwamen 1000 CDA-

genomen in het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma, dat half oktober is verschenen.

leden uit het hele land in de Kromhouthal
Het is erg leuk om de punten die zijn aangedragen door de twee groepen waarin ik zat ,
vrijwel letterlijk terug te zien bij die vijftien
uiteindelijke voorstellen! Het was een inspirerende dag met interessante gesprekken en
bijzondere mensen.

in Amsterdam bijeen voor de grootste brainstormsessie uit de CDA-geschiedenis. De dag
was een groot succes, zowel wat betreft de
opkomst als de uitkomst. Vanuit onze afde-

doen aan deze inspirerende dag.

thema’s en zo’n 125 groepen werden voorstellen bedacht. Aan het eind van de dag
konden we digitaal stemmen op de voorstellen.

Tijdens deze CDA1000 gingen we met elkaar
in gesprek over de belangrijkste vraagstukken en oplossingen voor het nieuwe CDA
verkiezingsprogramma. In twee rondes, vijf

De uitslag van de stemming heeft een top
drie per thema opgeleverd. In veel gevallen
is dit een samenvatting van meerdere gelijksoortige voorstellen op hetzelfde onderwerp.
Deze vijftien voorstellen zijn een-op-een over-

ling was ik één van de leden die mee mocht
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Ik ben er trots op dat ik zo mijn steentje—
hoe klein dan ook— heb kunnen bijdragen
aan het beter maken van Nederland!
Patrick Janssen

Over deze dag en de punten is een
digitaal magazine gemaakt, kijk hiervoor op
www.magazine.cda.nl

Jins dreamen no, jins skiednis skielk
Het zomerreces is weer ten einde. Twee
maanden geen commissie- en raadsvergaderingen, geen gevulde agenda. Even afstand nemen en meer tijd vrij kunnen maken voor je gezin, je familie en vrienden.
Maar ook een periode die zich leent om
terug te blikken op het afgelopen jaar en
vooruit te kijken op de komende periode.
Het is heerlijk om even terug te schakelen
naar een lagere versnelling, je op je eigen
manier te ontspannen en de batterij weer
op te laden om er in september weer volop
tegenaan te kunnen.

Zelf bleven wij deze zomer dicht bij huis. We
hadden een prachtige zomer die begon met
80 dagen sport: het EK-voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France. Na de
Sneekweek werd het volop Simmer yn Fryslân en werden warmterecords verbroken.
We hadden geen spijt dat we ons niet hadden laten verleiden tot een verre en hete
vakantiebestemming. We stelden onze vakantiemodus in en leefden een paar weken
als toerist in onze eigen mooie provincie.
We gingen er met de boot op uit en maakten veel mooie en verrassende fietstochten.
En wees nou eerlijk, wij hebben de mooiste
sloepenroutes en vele prachtige fietspaden.
Het leuke was ook dat op deze manier het
nuttige met het aangename kon worden
verenigd.
Want als raadslid ben je nauw betrokken bij
al die 75 dorpen en steden en de ruim
80.000 inwoners in onze supergrote gemeente. En met de boot en op de fiets heb je
alle tijd om goed om je heen te kijken en af
en toe een praatje te maken.
Veel onderwerpen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hielden hadden te maken met de leefbaarheid in onze kernen, met
de beleving van onze kostbare romte. Denk
aan de windmolens, de gaswinning, bestem-

mingsplannen, vergunningen, plannen voor
de nieuwe Afsluitdijk….

Maar het doet je ook beseffen dat we de
verantwoordelijkheid hebben om er goed op
te passen, om onze dorpen leefbaar te houden en toekomstbestendig te maken.

Als je zo door Súdwest-Fryslân fietst of vaart
kun je je beter voorstellen welke impact
sommige plannen en projecten hebben op
Daarvoor is de stem en de inzet van de
de omgeving. Het is belangrijk dat je zelf
mienskip heel erg belangrijk en daarbij wil
waarneemt hoe het staat met ons groenbede gemeente helpen. Er valt nog veel te
leid, dat je zelf ervaart hoe het staat met de
winnen!
veiligheid van de fietspaden
(gelukkig zijn bijna alle paaltjes
It lân it lân
weg). Staan er nog veel winkels
leeg en huizen te koop? Hoe staat
Ik dream dy yn streamend ljocht fan slinken,
het ervoor bij het Flachterrein, is
het druk bij de Potten en zal het
Blinkend leechlân yn leafdesgers en ieuwen
volgend jaar veel drukker zijn als
de waterskibaan klaar is? Stinkt
Winkend reid dat rûzet, in wetterfaam
het echt in Tirns en staat het onkruid hier en daar ook te hoog?

Yn glinsterringen en fyn kristal allyk.

We voeren voor de eerste keer
Yn har glimkjende eagen rint in do –
met onze sloep door de Slûpfeart
van de Woudvaart naar de
Dyn trinten iepen ik – op in treffen fan
Geeuw. Behalve een prachtige
vaarroute bleek het ook een nieuWaarmhertige hannen en eagen ta
we openbare zwemlocatie te zijn
waar de jeugd uit de omliggende
Dy't sprekke: Jins dreamen no, jins skiednis skielk.
wijken met groot enthousiasme
(Tsjebbe Hettinga,)
gebruik van maakt. We fietsten
langs het prachtige stadhuis van
Bolsward. Ooit zijn we daar getrouwd en
Dichter Tsjebbe Hettinga, geboren in Burgbinnenkort bespreekt de raad de plannen
werd en hikke en tein in onze gemeente
voor een nieuwe bestemming van dit monuschreef bij de opening van het Provinsjehûs
mentale gebouw.
aan de Tweebaksmarkt een gedicht over de
betekenis van de mienskip voor Friesland.
Er is een nieuwe erfgoedwet die gevolgen
Op een gevelsteen bij de ingang staat:
zal hebben voor ons gemeentelijk erfgoedbeleid. Als je onze mooie dorps- en stadscentra
Jins dreamen no, jins skiednis skielk
ziet en de vele monumenten die onze gemeente rijk is, begrijp je des te beter hoe
Al ons werk en al onze beslissingen met
zorgvuldig een gemeenteraad haar afweginbetrekking tot onze leefomgeving zullen een
gen dient te maken.
kleine bijdrage leveren aan onze geschiedenis.
We zagen onze gemeente deze zomer van de
beste kant waar het mooie weer uiteraard
Anneke Koster
ook aan bijdroeg en prijzen ons gelukkig dat
Raadslid
we in zo’n mooie gemeente mogen wonen.
CDA Súdwest-Fryslân
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CDA Súdwest-Fryslân
Website

www.cda-swf.nl

Bestuur:

bestuur@cda-swf.nl

Secretaris:

secretariaat@cda-swf.nl

Communicatiecommissie:

communicatie@cda-swf.nl

Redactie ledenblad en website:

redactie@cda-swf.nl

Fractie:

fractie@cda-swf.nl

Steunfractie:

steunfractie@cda-swf.nl

Wethouders:

wethouders@cda-swf.nl

Wijzigingen en e-mailadressen kunt u doorgeven aan
ledenadministratie@cda-swf.nl
Steun het CDA Súdwest-Fryslân!
Maak uw gift over op rekening 65.01.83.991 t.n.v. CDA SúdwestFryslân
Colofon
CDA-Nieuws is een uitgave van CDA Súdwest-Fryslân en verschijnt twee keer per jaar:
in het voorjaar en in het najaar. CDA-Nieuws wordt verstuurd naar alle leden en donateurs van CDA Súdwest-Fryslân.
Oplage: 600 ex.
Redactie: Patrick Janssen (eindredactie & vormgeving), Matthijs Beute
E-mail: redactie@cda-swf.nl
Druk: Hanzedruk, Bolsward
©2016, CDA Súdwest-Fryslân
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Vooraankondiging

Algemene
Ledenvergadering
CDA Súdwest-Fryslân

Heeft u belangstelling voor een
plek op de kieslijst?

Dinsdag
8 november 2016
De Gekroonde Roskam
Kaatsplein 3
8748 BZ Witmarsum
Aanvang 19.30 uur

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en verstuurde stukken
5. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 22 maart 2016 in Hindeloopen (zie elders in dit blad)
6. Uit de fractie en de raad (toelichting
door fractievoorzitter Hans Hettinga
en een van de CDA-wethouders: Maarten Offinga of Gea Akkerman)
7. Financiën

-

Begroting 2017

8. Bestuurswijzigingen

-

Voorstellen en benoemen nieuw
bestuurslid: Samantha Jansen

-

Stand van zaken nieuwe voorzitter

9. Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2017

-

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Een en ander
als gevolg van de herindeling rond Littenseradiel. We beginnen de komende maanden
met de voorbereidingen om ook dan weer
een mooi resultaat te bereiken voor het CDA.
Bent u geïnteresseerd in politiek, wilt u in
aanmerking komen voor een plek op de groslijst die uiteindelijk leidt tot de kieslijst en
bent u bereid (en beschikbaar) om hand- en
spandiensten te verrichten in de aanloop
naar november 2017?

Meld uw belangstelling dan bij de secretaris.
Dat kan door een e-mail te sturen met uw
NAW-gegevens en uw telefoonnummer naar
biancadomhof@hotmail.com
U ontvangt t.z.t. meer informatie over - en
een uitnodiging voor deelname aan - de procedure van de vertrouwenscommissie.
Het bestuur

Stand van zaken samengaan met
afd. Littenseradiel

-

Instemmen met instellen commissies (programmacommissie,
campagnecommissie en vertrouwenscommissie)

10. Rondvraag
11. Sluiting
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Verslag ALV 22 maart 2016
Jachthaven Hindeloopen,
aanwezig ruim 20 leden

zorgt voor of faciliteert dat toeristen aantrekkelijke stadskernen kunnen bezoeken.

Redactioneel: Arjen Doedel meldt dat zijn
naam Arjen is en niet Arjan.

Vicevoorzitter Matthijs Beute heet iedereen
van harte welkom in deze bijzondere omgeving en opent de vergadering.

Reacties leden:

Uit de raad:

Gelet op de agenda en de agenda van onze
gastvrouw Barber de Vries wordt dit punt
van de agenda – met instemming van de
vergadering – als 1e agendapunt

Gastspreker Barber de Vries
Barber vertelt over de historie van het familiebedrijf dat achter de Marina en de verschillende jachthavens zit. Het bedrijf is in
handen van de zes broers en zussen de Vries.
Het bedrijf is heel klein begonnen door haar
vader. Inmiddels hebben alle jachthavens en
andere onderdelen een eigen identiteit en
worden ze ieder aangestuurd door één van
de zes kinderen. Er zijn 100 vaste arbeidskrachten en 50 seizoenskrachten. De plek in
Hindeloopen is nu op een haar na klaar voor
de opening van de seizoen dat traditioneel
altijd met Pasen het geval is.

Theunis de Vries vraagt hoe Barber de Vries
aankijkt tegen het voorgestelde windpark.
Sijbren Mulder noemt als voorbeeld het vak
voeding binnen de ROC’s. Vak leren was lange tijd niet hip.
Maarten Offinga noemt de Friese Poort als
goed voorbeeld.
Bianca vraagt naar organisatie van Toeristisch Huis.
De vicevoorzitter bedankt met een bloemetje
en een fles wijn om 20.15 uur Barber voor
het zeer interessante kijkje in een familiebedrijf en voor de gastvrijheid op de locatie.
En opent vervolgens om 20.25 uur het huishoudelijke deel van de vergadering.

Mededelingen:
Er is van aantal personen bericht van verhindering binnen gekomen.

Wethouders:
Maarten Offinga gaat kort in op de belangrijke punten waar het college op dit moment
mee bezig is.
Belangrijk zijn de bezuinigingen. Er moet nog
6,5 miljoen gevonden worden, waarvan 2
miljoen t.a.v. personeel. Hier is een werkgroep voor ingesteld. Er is inmiddels een
groenboek met wensen ter waarde van 4
miljoen. Frans Middelhoff vraagt of er geen
CDA’ers in deze werkgroep zitten.
Buurgemeente als Friese Meren heeft bijvoorbeeld besloten niet meer via de h-a-hbladen te communiceren.
Patrick Janssen vraagt wat de omvang van de
begroting van de gemeente is. Dit is 240
miljoen. Er is al een bezuiniging van 24 miljoen gerealiseerd. Het begint te knijpen.
Optie is lokale belastingen verhogen maar
hier is CDA niet voor.

Ingekomen en verstuurde stukken
Barber vindt het belangrijk mee te praten
over de omgeving omdat de toeristische/
recreatiesector valt of staat met de kwaliteit
van de omgeving. Als voorbeeld noemt ze de
windmolendiscussie, peilbeheer in het IJsselmeer.
De afgelopen jaren waren als gevolg van de
economische crisis niet gemakkelijk. De
grootste klappen vielen in de scherpe jachten, 50% van de ligplekken is van Duitsers.
De boot kon bij de meeste eigenaren nog
behouden worden maar het betaalgedrag is
aanmerkelijk verslechterd. Bovendien is de
groep booteigenaren sterk aan vergrijzing
onderhevig. Er zijn veel beëindigingen van de
ligplaats door overlijden.
Barber is ook betrokken bij het initiatief Toeristisch huis. Hiermee moet de komende
anderhalf jaar de regio op de kaart gezet
worden.
Vakmanschap wordt in toenemende mate
een knelpunt. Bij vacatures in de werkplaats
komt niet een reactie. Bovendien is de begeleiding vanuit de opleiding bij stages erg
slecht.
Ondernemers kunnen heel veel zelf maar
zouden graag dat de overheid (de gemeente)
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Ingekomen:
- Verzoek van partijbureau om namen aan
te leveren van leden die in september
mee willen praten over het verkiezingsprogramma. Patrick Janssen meldt zich
alvast aan, hij wil graag meepraten. De
secretaris zal een lijstje maken.
- Brief over statutenwijziging.
Verstuurd:
- het ledenblad: dit zag er zeer goed verzorgd en aantrekkelijk uit. Complimenten
voor Patrick Janssen.

Carin Boersma vult aan alle vertrouwen te
hebben in de fractie, er zitten mensen uit
het werkveld in de verschillende commissies
en in de dialoogtafels die door de gemeente
zijn ingesteld zit ook een bestuurslid met een
werkpet in het veld.

Notulen vorige vergadering (oktober
2015)

Frans Middelhoff vraagt hoe het staat met
de huursector: nieuwbouw door Elkien? Gea
Akkerman geeft als antwoord dat coöperaties niet meer mogen bouwen voor mensen
met inkomen boven de 35.000. Maarten
Offinga vult aan dat er contact is met institutionele beleggers over mogelijkheden in
Sneek en Bolsward. Vraag of dat rendabel is.

Naar aanleiding van: Patrick Janssen vraagt
welke meneer de Jong iets heeft gezegd.
Reinder Postma merkt op dat het aantal
leden afneemt. Hij hecht er in hoge mate
aan dat iedereen lid is van een politieke partij en stelt voor om nieuwe leden te belonen
bijvoorbeeld met een staatslot.
De vicevoorzitter meldt dat de vraag ‘hoe je
mensen kunt bereiken en vervolgens in beweging krijgen’ ook onderdeel is van de permanente campagne. Cadeautjes uitdelen is
niet de juiste weg, dan komen ze voor het
cadeautje.

Maarten vervolgt: er komt vanuit de verschillende programma’s (wonen en werken) nogal wat op de gemeente af. Gea en Maarten
trekken daarbij samen op. Gea heeft de ambitie uitgesproken om duurzaam te bouwen.

Bij het programma werken is achterstand.
Hier wordt druk aan gewerkt (o.a. door het
aanstellen van een accountmanager)
Afsluitdijk: het bezoekerscentrum en de
sluis. Deze laatste moet met het oog op de
toekomst van de werven aan het IJsselmeer
verbreed worden naar 25 meter. Hierdoor
krijgt ook Makkum (met de Vries) een economische impuls.

Raad:
Fractievoorzitter Hans Hettinga geeft een
toelichting op de lopende dossiers van de
gemeenteraad. De gemeenteraad is op het
gebied van publiekparticipatie zeer positief
beoordeeld door Koen Pennewaard van de
Leeuwarder Courant.
Daarnaast zijn er vier belangrijke dossiers:
Zwembaden (in Bolsward en Workum), het
ondernemersfonds, cluster, besparingsdialoog. Alle onderwerpen sluiten aan bij het
verkiezingsprogramma en de kracht van de
Mienskip. Daarnaast is de centrale huisvesting een belangrijke thema.
Reinder Postma spreekt zijn zorg uit over de
toestand van de wegen en bermen in de
gemeente. Dit levert penibele situaties op,
vooral rond Bolsward en Tjerkwerd. Onder
andere het gebruik van grootmaterieel en de
diepe groeven en de toestand van de fietspaden. Maarten Offinga vraagt om dit soort
zaken ook te mailen naar de gemeente.
Dhr. Postma is daarnaast bezorgd over het
strooibeleid afgelopen winter. Boeren hebben melk weg moeten laten lopen. Jentje
Steringa reageert dat dit de aandacht van de
fractie heeft.
Christiaan Strijker vraagt naar de stand van
zaken rond de nieuwe omgevingswet. Hans
Hettinga meldt dat de raad daar mee bezig
is. Gea Akkerman vult aan dat de nieuwe wet
in 2018 operationeel wordt. Het college
trekt samen op met de 3 andere grote gemeenten (Drachten/Heerenveen/
Leeuwarden. Het ziet er naar uit dat er meer
taken naar de gemeente komen, ambitie
versus bezuinigingen.
Dhr. Postma vraagt of er meer geïnvesteerd
kan worden in de infrastructuur? Hans Hettinga meldt dat fractie altijd de afweging
moet maken tussen belang en financiële
mogelijkheden.
Maarten Offinga meldt nogmaals dat er per
jaar 240 miljoen binnen komt en dat dat aan
het eind van het jaar ook altijd weer op is.
Arjen Doedel vraagt naar de verkoop van
gezinshuurwoningen. Hoe gaat de gemeente
om met statushouders. Gea Akkerman
schetst de situatie in de gemeente. De cijfers
in de LC zijn onjuist.
Frans Middelhoff vraagt naar hoe omgegaan
wordt met de huidige winkelcentra. Leegstand ib relatie tot belevingswaarde. Hans
Hettinga merkt op dat hier een werkgroep
mee bezig is die rapporteert aan de raad.

De wethouders en de fractievoorzitter moeten uiterlijk om 21.30 uur weg i.v.m. een
ingelast overleg en vragen de vicevoorzitter
om agendapunt 7 en 8 om te wisselen in
volgorde. De vicevoorzitter geeft gehoor aan
dit verzoek. En richt vervolgens het woord
tot Sijbren Mulder die met ingang van 1
januari jl gestopt is als voorzitter van de
afdeling. Matthijs Beute schetst de situatie
waarin Sijbren de taak op zich nam om in
moeilijke omstandigheden, net na de herindeling interim-voorzitter te willen zijn. Het is
zijn grote verdienste dat afdeling en bestuur
na de nodige ups en downs weer functioneren. Hij heeft een belangrijke rol gehad de
afgelopen 3,5 jaar als coach voor zowel fractie als wethouders. Mulder floreert volgens
de vicevoorzitter als hij kan doceren. Dat
gaat hij doen aan de overkant van de afsluitdijk.

Bestuurszaken

Beute meldt het jammer te vinden dat Sijbren gestopt is maar het gelet op de drukte
die de baan als docent veehouderij met zich
mee brengt wel begrijpelijk te vinden. En
spreekt zijn hartelijk dank uit. Deze woorden
onderstreepte hij met bloemen en enkele
cadeaus.

Pieter Dijkstra vraagt wanneer de activiteiten
richting verkiezingen opgestart worden? Dit
zal na de zomer zijn.

Ook de beide wethouders richten aansluitend enkele woorden tot de scheidend voorzitter: Maarten Offinga memoreerde dat
Sijbren altijd bereikbaar was, ze kennen elkaar al van de tijd in het overgangsbestuur in
de aanloop naar de samenvoeging van 5
afdelingen. In die periode was er veelvuldig
contact en vooral ook veel plezier. Voorts
heeft Sijbren er in belangrijke mate aan bijgedragen dat Maarten en Gea elkaars kracht
herkennen en erkennen. Ook zij spreken hun
grote waardering uit voor de inzet van Sijbren Mulder voor de afdeling.

Bianca licht het proces zoals dat gevolgd is in
de zoektocht naar een nieuwe voorzitter tot
nu toe toe. Er is een aantal mensen benaderd en nog niemand bereid gevonden. Dhr
Middelhoff wil graag meer transparantie en
vraagt of het bestuur en de commissie wel
alle leden kent en in beeld heeft. Hij zou
graag een oproep zien op de website.

Rondvraag
Dhr. van Engelen spreekt zijn zorg uit over de
binding van het bestuur met de leden, zou
het niet verstandig zijn om regionaal te vergaderen in het werkgebied van de oude afdelingen?
Of ook eens wat andere activiteiten te organiseren? Bijvoorbeeld themabijeenkomsten
over zorg of duurzaamheid.

Theunis de Vries vraagt naar de stand van
zaken rond de herindeling Littenseradiel.
Bianca licht dit toe en meldt dat er op bestuurlijk niveau contact is gelegd.
Pieter Greidanus meldt dat er nog steeds de
behoefte is vanuit de fractie om maandelijks
een nieuwsbrief te versturen naar de leden.
Dit loopt echter tegen technische problemen
op. Het bestuur is hier ism ict-deskundigen in
de afdeling richting partijbureau mee bezig.
Dhr Postma meldt dat deze avond ook in
Bolsward de Mattheus Passion wordt uitgevoerd. Het kan zijn dat daar ook veel leden
naar toe zijn. Is een vaste locatie voor de alv
niet beter? Waar zijn de provinciaal bestuurders?

Financiën
In zijn functie van penningmeester geeft
Matthijs Beute een toelichting op de begroting en de realisatie. Cijfers zien er goed uit.
Mooi saldo van 31.000 dat volgend jaar deels
ingezet kan worden bij de campagne voor de
GR 2017.

Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering om
22.15 uur, onder dankzegging voor ieders
inbreng.
Bianca Domhof
Secretaris

Namens de kascommissie meldt Johannes
Wiersma dat de zaken keurig op orde bevonden zijn
De jaarrekening moet voor 1 juli as bij het
provinciaal bestuur aangeleverd worden.
De kascommissie wordt hartelijk bedankt
voor de inzet. Als nieuwe leden voor de kascommissie melden zich Arjen Doedel den
Theunis de Vries.
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Informatie
Het bestuur:

De fractie:

Voorzitter
(vacature)

Hans Hettinga
Fractievoorzitter
Heidenskipsterdyk 6A, 8724 HP It Heidenskip
0515-542384
h.hettinga.cda@sudwestfryslan.nl

Bianca Domhof
Secretaris
Gaast
06-13914649
biancadomhof@hotmail.com

Petra van den Akker
Koninginnenpage 70, 8607 HP Sneek
0515-418400
p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl

Matthijs Beute
Penningmeester, Vicevoorzitter
Sneek
penningmeester@cda-swf.nl
0515-852511
Carin Boersma-Staats
P.R. en Communicatie
Sneek
0515-424848
cbo@home.nl
Hessel de Haan
Algemeen bestuurslid
Scharnegoutum
hesseldehaan@hotmail.com
Johan Steenbeek
Algemeen bestuurslid
IJlst
johansteenbeek@hotmail.com

De Wethouders:
Gea Akkerman-Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Onderwijs en Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid en
Jeugdzorg
secr.akkerman@sudwestfryslan.nl

Douwe Attema
De Draei 54, 8621 CZ Heeg
0515-442800
d.attema.cda@sudwestfryslan.nl
Uilkje Attema-de Groot
Doniaburen 2, 8761 PE Ferwoude
0515-541529
u.attema.cda@sudwestfryslan.nl
Pieter Dijkstra
De Bunders 39, 8701 GR Bolsward
0515-574264
p.dijkstra.cda@sudwestfryslan.nl
Pieter Greidanus
De Glegauwe 14, 8627 SM Gauw
0515-521866
p.greidanus.cda@gemeentesudwestfryslan.nl
Anneke Koster-Klijnstra
Oppenhuizen
0515-559345
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl
Rinske Poiesz
Kanadezenstrjitte 25, 8603 EE Sneek
0515-418642 / 06-14913316
r.poiesz.cda@sudwestfryslan.nl
Jentje Steringa
De Him 28, 8701 LL Bolsward
0515-573747
j.steringa.cda@sudwestfryslan.nl

Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische zaken, Toerisme en Recreatie, Grondexploitatie
secr.offinga@sudwestfryslan.nl
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Pieter de Vries
Fractiesecretaris
Bolsward
06-22331408
fractiesecretaris@cda-swf.nl

