
   

“Samen sterk” is de titel van het concept-
verkiezingsprogramma van het CDA Súd-
west-Fryslân. De afgelopen maanden is er 
door de programmacommissie hard ge-
werkt om een gedegen programma neer te 
zetten. In de ledenvergadering op 18 okto-
ber zullen de leden van het CDA Súdwest-
Fryslân het verkiezingsprogramma vaststel-
len. Douwe Attema, voorzitter van de Pro-
grammacommissie doet verslag van hoe het 
programma tot stand is gekomen. 

In het voorjaar heeft voorzitter Sybren Mul-
der mij gevraagd als ‘trekker’ (voorzitter) 
voor ons nieuwe verkiezingsprogramma. Die 
opdracht heb ik graag aangenomen.  

Samen Gea Akkerman, Petra van den Akker, 
Jos Oosterkamp, Bianca Domhof en Hans 
Hettinga hebben we dat opgepakt. In de 
beginperiode heb ik geprobeerd de commis-
sie breder samen te stellen, mensen uit het 
bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de 
recreatie, dat is helaas niet gelukt.  

Als één van de eerste stappen heb ik in de 
maand april bij Sybren Mulder thuis in Al-
lingawier de bestuursopdracht doorgeno-
men.  Gezien de voortschrijdende tijd, ik 
wilde het conceptprogramma voor de vakan-
tieperiode afronden, zijn we als commissie 
voortvarend gestart op donderdag 2 mei.  

Het doel van het programma, uit de be-
stuursopdracht, luidde als volgt: 
- kiezers overtuigen om voor het CDA te 

kiezen; 
- bouwsteen voor de onderhandelingen bij 

eventueel te vormen coalitie; 
- naslag en koersdocument voor toekom-

stige fractie /raadsleden. 
De verkiezingscommissie heeft twee hoofd-
documenten gebruikt. De eerste is de lande-
lijke handreiking met de titel Midden tussen 
de Mensen. De tweede is het Handboek Ge-
meenteraadsverkiezingen 2014. Het spreekt 
vanzelf dat beide documenten van het CDA 
partijbureau komen.  

Het conceptprogramma is in 5 vergaderingen 
tot stand gekomen. Een startoverleg op 2 
mei, een laatste overleg op 8 juli. In die laat-
ste vergadering is het conceptverkiezingspro-
gramma vastgesteld door het bestuur. Tus-
sendoor zijn de thema’s om reden van effici-
ëntie steeds in kleiner verband uitgewerkt, 
waarbij de digitale snelweg zeer nuttig is 
gebleken! 

Meerdere keren zijn de concepten doorge-
stuurd naar fractie, steunfractie, en onze 
twee wethouders met het verzoek in de 
breedste zin te reageren. Immers er moet 
een zo groot mogelijk draagvlak zijn en de 
nieuwe fractie moet er straks mee werken. 

Zoals aangegeven is het landelijk model 
gevolgd, we hebben er wel een eigen lokale 
invulling aangegeven. Dit blijkt ook uit de 
eigen gekozen hoofdtitel: SAMEN VOORUIT. 

U treft vijf hoofdstukken aan: 
- Van vrijblijvend naar betrokken: Mensen 

maken hun leefomgeving; 
- Van grenzen naar ruimte: Minder regels 

en meer mogelijkheden; 
- Van nazorg naar voorzorg: Voorkomen is 

beter; 
- Participatie: Iedereen doet mee; 
- Van gebruiken naar waarderen: Niet alles 

is in geld uit te drukken. 
 
Op de komende ledenvergadering komt het 
conceptprogramma uitvoerig aan de orde. 
Na de vaststelling komt er zeker nog een 
Friese versie.  

Als commissie zijn we tevreden over het re-
sultaat, hoewel ik me ervan bewust ben dat 
de leden dat gaan beoordelen.  

Als voorzitter ben ik dankbaar voor de gele-
verde inzet van de commissie, er is hard 
gewerkt in een korte tijd.  

Richting bestuur, namens de programma-
commissie bedankt voor het vertrouwen. 

Douwe Attema 
Voorzitter 

 Programmacommissie 

18 oktober: 

ALV CDA Súdwest-Fryslân 

Adviseer en beslis mee over het 

Verkiezingsprogramma 2014 

 
MFC It Harspit, Oppenhuizen 

Aanvang: 19.30 uur. 

(agenda: zie pagina 13) 
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De politiek is vol onrust. Wie het volgt zal 
vooral denken wat gebeurt hier allemaal en 
gebeurt er eigenlijk wel iets. Landelijk is er 
veel onrust. Onze premier geeft aan dat Ne-
derland verandert wat politiek betreft. Van 
enerzijds een sturende regering en ander-
zijds de marktwerking zegt de premier maar 
nog belangrijker onze kersverse koning Wil-
lem Alexander geeft aan dat we gaan naar 
een participatiemaatschappij. Dat is voor 
veel burgers een woord met weinig beteke-
nis. 

Het interessante van deze richting is dat het 
CDA juist een participatie maatschappij hoog 
in het vaandel draagt. Wel een participatie 
maatschappij waar we het samen dragen, 
waar we samen de verantwoordelijkheid 
nemen maar ook uitvoeren. Niet van bovenaf 
regeren of juist alleen een marktwerking 
maar gezamenlijk, de maatschappij, die de 
verantwoording draagt. En dan pas werkt 
een participatie maatschappij. 

Onze partijleider Sybrand Buma heeft onze 
uitgangspunten vertaald naar 7 principes. 

Het eerste principe heeft de titel: de samen-
leving, niet de overheid en het tweede prin-
cipe: Wij zien een taak voor iedereen. Die 
twee principes geven precies weer hoe het 
CDA de participatie maatschappij ziet. Een 
echt CDA begrip dus. Kortweg vertalen we 
dat in: samen staan we sterk. 

De komende periode wordt een leuke perio-
de, een spannende periode. We gaan weer 
meer de straat op, we zullen meer en vaker 
zichtbaar zijn. We zullen meer laten zien 
waar we voor staan, waar ons CDA voor 
staat. We zullen daar waar we maar kunnen 
meer de discussie aan gaan. Niet in de verde-

diging, niet in de aanval, maar met een luis-
terend oor begrip tonen en daar waar we 
kunnen inspelen op de wensen van de bur-
gers, maar alleen met een CDA geluid. Met 
een geluid dat we als samenleving de verant-
woording nemen en niet het bestuur en ook 
niet de marktwerking. We zullen de discussie 
CDA waardig voeren, niet provocerend, zoals 
sommige politieke partijen doen, maar met 
respect en waardering. 

In maart gaan we samen weer naar de stem-
bus voor het kiezen voor een nieuwe ge-
meenteraad en u kunt er op reken dat wij er 
weer voor gaan. Wij gaan er voor dat we 
minimaal hetzelfde resultaat halen dan tij-
dens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 
En dat gaan we samen doen, mogelijk doen 
we ook een beroep op u. 

 

Sijbren Mulder 
Voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân 

Van de voorzitter 

Samen staan we sterk!! 

Prinsjesdag met het CDAV 
Op 17 september 2013, de derde dinsdag in 
september zijn 50 CDAV vrouwen  afgereisd 
naar Den Haag om de rijtoer met de Gouden 
Koets in het echt te aanschouwen. De 3e 
dinsdag in september is traditioneel een 
belangrijke dag voor de Nederlandse poli-
tiek. Voor het eerst zal Koning Willem 
Alexander de troonrede uitspreken, daarin 
geeft de regering aan wat het regeringsbe-
leid zal zijn voor het komende jaar. 

De minister van Financiën draagt een koffer-
tje met het opschrift "Derde dinsdag in sep-
tember" met de miljoenennota. 

De dames kunnen opstappen in Surhuister-
veen en in Joure, we vertrekken 7.45 uur van 
uit Joure. Er zijn totaal 50 dames. Het be-
stuur CDAV heeft het goed georganiseerd, 
we krijgen koffie en thee onderweg en voor 
het uitstappen krijgen we een sjaaltje met de 
Friese pompebleden, een oranje klep met 
CDA-speldje en een oranje zwaaivlagje. We 
zijn mooi op tijd in Den Haag er zijn plaatsen 
gereserveerd voor ons op de tribune en we 
genieten van alles wat er voor ons en rond-
om zich afspeelt. De tijd vliegt voorbij en 

voor we het weten is de Gouden Koets al in 
zicht. 

De Friese sjaaltjes hebben succes, we zagen 
een blik van herkenning in de ogen van ko-
ning Willem Alexander en ook koningin 
Maxima zwaaide naar hartenlust terug naar 
ons. 

Op de terugreis was er gezorgd voor drinken 
en een hartig hapje wat er wel in ging. 

Hulde voor het organiserend betuur van 
CDAV. We hebben allemaal genoten van deze 
prachtige dag! 

Rinske Poiesz-Zijlstra 
PR CDA-SWF 
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De gemeenteraad heeft donderdag 19 sep-
tember ingestemd met de Perspectiefnota 
(PPN), het financiële spoorboekje voor de 
komende jaren van de gemeente Súdwest-
Fryslân. Fractievoorzitter Hans Visser hier-
over: 

Deze Perspectiefnota is de laatste in deze 
huidige raadsperiode. Volgend jaar na de 
raadsverkiezingen zal er een nieuw coalitie-
akkoord liggen en een nieuw bestuursak-
koord waarin de verdere toekomst van onze 
gemeente zal worden vertolkt. Deze nota 
gaat al over die periode en het is dan ook de 
vraag of je nu in deze fase al invloed moet 
uitoefenen op die periode. Een nieuwe Raad 
en College kunnen immers anders besluiten. 
Belangrijk is dat we een sluitende program-
mabegroting 2014 en een meerjarenperspec-
tief weten neer te leggen waardoor er bouw-
stenen liggen naar de korte en middellange 
termijn. 

Het is dan voor ons als CDA ook terug kijken 
naar een periode waarin wij als Raad succes-
sen hebben geboekt, maar ook een periode 
waarin bezuinigingen een impact hebben 
gehad op het sociaal en maatschappelijk 
leven. 

Zorgtaken dichtbij 
De komende jaren gaat er veel veranderen in 
de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk wor-
den geregeld gaan naar de gemeente. Het 
CDA is van mening dat dit een goede zaak is. 
Dichterbij de mensen kunnen we meer pas-
send, directer, sneller en betere zorg leve-
ren. Buurtgericht werken noemen we dat. 
Lokaal beleid is bijna niet te maken omdat 
het beleid landelijk met regelmaat veran-
dert. Daadwerkelijke zekerheiden over de 
veranderingen en de daarbij behorende be-
zuinigingen worden niet gegeven, terwijl de 
invoeringsdatum nadert. 

De gemeente kan veel beter en sneller antici-
peren op veranderingen en aanpassingen in 
beleid. Ook voor de Raad is het essentieel om 
hier vat op te krijgen. Het gaat immers om 
de zorgvraag van een kwetsbare groep inwo-
ners die we willen beantwoorden. Om daar 
op de juiste manier mee om te gaan is het 
goed te kijken waar de hulpvraag letterlijk 
vandaan komt. Er worden door de WMO al 
keukentafelgesprekken gedaan. Wij zien 
graag minder bureaucratie en meer zorg op 
maat. Met andere woorden, geef de professi-
onal de financiële middelen en gepaste fi-
nanciële verantwoording. Hoe kunnen we 

dat doen? Het CDA wil gaan oefenen door 
projecten op te zetten, samen met de 
Mienskip! Op dit moment wordt de volledige 
administratie van de zorg in eigen systemen 
van registratie en verantwoording georgani-
seerd. En dat kost veel tijd en geld. Deze 
ingewikkelde structuur veroorzaakt binnen 
veel instellingen intern een enorme admini-
stratieve last en dat wordt betaald door de 
belastingbetaler, onze burger! Dat moet 
anders en daar is het nu het juiste moment 
voor. De taken gaan nu naar de gemeente, 
één organisatie! En aangezien de instellin-
gen zich bewust zijn van het probleem, zijn 
ook zij bereid hierin mee te gaan. De admi-
nistratie zal moeten worden aangepast op de 
nieuwe vraag gestuurde financiering. Aange-
zien veel instellingen in meerdere gemeen-
ten werken, is het verstandig deze stap op 
regionaal niveau op te pakken. Laat aanbie-
ders en instellingen en organisaties letterlijk 
samenwerken. Zodat ze kunnen ‘oefenen’ 
met een systeem waarin de cliënt en diens 
huishouden of gezin echt centraal staan. 

Schaalvergroting 
Schaalvergroting is een onderwerp dat 
speelt binnen de provincie Fryslân. Minister 
van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wil, 
zoals bekend, dat een kwart van de gemeen-
ten verdwijnt. Samenwerken mag ook, en 
dan heel graag als de opmaat naar een fusie. 

Kern van het verhaal: de organisatie van de 
nieuwe taken vraagt om een grotere schaal. 
Het gebied met de dorpen Raerd, Dearsum, 
Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren zal 
worden toegevoegd. Eveneens hebben inwo-
ners van Littenseradiel ook hun voorkeur 
uitgesproken voor onze gemeente en zal 
vermoedelijk haar beslag krijgen in 2018. 
Onze gemeente maakt daarmee met behulp 
van andere gemeenten een opmaat naar de 
zo gewenste 100.000+ gemeente. Het is dan 
ook vreemd dat al deze inspanningen nu al 
doorwerken in de PPN. Immers we worden 
gekort omdat het Rijk van mening is dat er 
een efficiëntieslag zal plaatsvinden. Dus 
geen transitie van dit voornemen maar een 
regelrechte bezuiniging. Als CDA-fractie heb-
ben we het college dan ook dringend ver-
zocht om het ongenoegen hierover kenbaar 
te maken aan Minister Plaskerk en te zorgen 
voor financiële dekking binnen het door hem 
op te zetten beleidskader. 

Financiën 
In de afgelopen jaren is het financieel huis-
houdboekje van de gemeente op orde geko-
men. Een niet mis te kennen operatie van vijf 
gemeenten werken naar één gemeente. We 
weten waar we aan toe zijn alhoewel het Rijk 
en hun bezuinigingsdrift regelmatig roet in 
het eten gooit. In de afgelopen jaren hebben 
we wel moeten snoeien door de opgelegde 
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Fractie over de Perspectiefnota 

Jou in sinnestriel wei, it keatst werom op in dei! 

Door gebrek aan beleid loopt de gemeente subsidies mis 

Petra van den Akker, raadslid voor het CDA 
Súdwest-Fryslân, heeft in opdracht van haar 
fractie onderzoek gedaan naar het subsidie-
beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Er 
blijkt geen centraal beleid te zijn binnen de 
gemeente, waardoor er kansen worden 
gemist om succesvol subsidie aan te vragen. 
En dat is niet acceptabel in deze tijd, waarin 
het (mede door teruglopende landelijke 
overheidsfinanciën) een zware opgave is 
voor de gemeente Súdwest-Fryslân om de 
gemeentelijke begroting in balans te krij-
gen.  

 Er is onderzocht op welke wijze de gemeen-
te Súdwest-Fryslân het aanvragen van subsi-
dies bij de Europese Unie, het Rijk, de Pro-
vincie en derden heeft georganiseerd. Het 
onderzoek laat ook zien dat wanneer er door 
de gemeente subsidie aangevraagd wordt, 
dit vaak te laat in het (beleids-)proces 
plaatsvindt. 

Donderdag i19 september s, tijdens de be-
spreking van de perspectiefnota in de raad 
van de gemeente Súdwest-Fryslân, een mo-
tie aangenomen die het college van burge-
meester en wethouders oproept om cen-
traal beleid op te stellen als het gaat om het 
aanvragen van subsidie door de gemeente 
Súdwest-Fryslân bij ontwikkelen van pro-
jecten en beleid. 

De motie is ingediend door het CDA, Chris-
ten Unie, PvdA en VVD. Het initiatief voor de 
motie is afkomstig van het CDA. 

Petra van den Akker: “Met deze motie wil 
het CDA bewerkstelligen dat er meer financi-
ële middelen binnen gehaald worden en er 
zo meer ruimte op de gemeentelijke balans 
gecreëerd wordt”. Het College van burge-
meester en wethouders moet de raad vóór 
juni 2014 informeren over de stand van 
zaken aangaande dit onderwerp 
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bezuinigingen maar de lokale lasten voor 
onze inwoners zijn hierdoor niet verhoogd. 
Nog steeds behoren we als gemeente tot één 
van de laagste in Fryslân. Vorig jaar bij de 
PPN hebben we gesproken over het structu-
reel aanboren van subsidies van Europa, Rijk, 
Provincie en derden en hiervoor een bedrag 
van € 50.000,= per jaar op te nemen in de 
begroting. Ondanks het feit dat hier en daar 
subsidiestromen worden aangeboord heeft 
dit nog niet een structureel karakter gekre-
gen in de ambtelijke organisatie. Daarom 
hebben wij als CDA fractie een motie inge-
diend op basis van een onderzoek dat door 
ons CDA-fractielid Petra van den Akker is 
uitgevoerd (zie kader). 

De komende jaren staan we ook weer voor 
bezuinigingen gelet op de economische crisis 
waarin we ons als land bevinden. Wanneer 
bezuinigingen doorgevoerd moeten worden 
zal het CDA altijd pleiten voor participatie 
van onze inwoners en maatschappelijk mid-
denveld. De samenwerking in het kader van 
het bibliotheekwerk heeft aangetoond dat in 
gezamenlijkheid naar creatieve invulling kan 
worden gekeken. De NUON-gelden moeten 
we juist investeren en daarbij ook vooral 
kijken naar het Midden- en Kleinbedrijf en 
niet te vergeten onze agrarische sector. Be-
langrijk is dat in alle gevallen in het voortra-
ject bij investeringen en bezuinigingen goed 
wordt gecommuniceerd. 

Communicatie 
Het leidende principe bij geslaagde commu-
nicatie is het denken “van buiten naar bin-
nen”. Dus: beginnen met je inleven in wat de 
ander nodig heeft, en daar je verhaal op 
afstemmen.  

Voor de gemeente als geheel geldt: ‘Wat 
heeft de burger nodig (buiten), en hoe ver-

taal ik dat naar mijn doelstellingen 
(binnen)”. Vervolgens is dan de vraag na 
participatie van alle belanghebbenden hoe 
vertel en informeer ik nu mijn inwoners. Het 
is dus van essentieel belang om erachter te 
komen wat de burger en de gemeente wer-
kelijk bezig houdt. Waar zijn ze onzeker over, 
waar zijn ze nieuwsgierig naar, waar zijn ze 
trots op, waar lopen ze warm voor? Als je dit 
weet, heb je de belangrijkste ingrediënten 
voor geslaagde communicatie in handen. De 
afgelopen tijd bemerken we als CDA-fractie 
helaas nog steeds de lastigheid van commu-
niceren van het college en de ambtelijke 
organisatie. Vaak roept dit weerstand op, 
ook bij onze burgers/inwoners van Súdwest-
Fryslân en wordt er emotioneel gereageerd 
waarbij de daadwerkelijke boodschap niet 
meer wordt ingezien noch begrepen.  

Als gemeente en raad hebben we hierin veel 
te verbeteren en moeten we alle zeilen bij-
zetten.  

Laten we dit onderwerp serieus nemen en 
ons niet laten verdrinken in de waan van de 
dag. Laten we periodiek evalueren op welke 
wijze de communicatie verloopt en op basis 
van leerpunten verbeteracties uitzetten. 

Kernenbeleid 
Kwaliteit van leven is het beste in Súdwest-
Fryslân, zo blijkt een onderzoeksrapport in 
veertig regio`s van de Rabobank van 19 au-
gustus 2013. De onderzoekers bepaalden de 
duurzaamheid van de regio nu en in de toe-
komst aan de hand van de ecologie en van 
sociale, economische en culturele ontwikke-
lingen. Die bepalen welvaart en welzijn van 
de inwoners, aldus de onderzoekers. Op vrij-
wel alle aspecten staat Súdwest er net iets 
beter op dan de rest van de provincie. Zo zijn 
de politieke participatie en het kerkelijk be-

zoek hoger, en verlaten meer tieners de mid-
delbare school met een havo- of vwo-
diploma. Daarnaast zijn de werkloosheid en 
criminaliteit lager, zijn de huizenprijzen ho-
ger en zijn de bedrijven gezonder. Iets om 
trots op te zijn vinden wij als CDA. Wij zijn 
van mening dat het Kernenbeleid hierin een 
positieve bijdrage heeft voor nu en in de 
toekomst. Het CDA wil hierin blijven investe-
ren voor het welzijn van onze inwoners, on-
dernemers en gasten, het komt de 
“Mienskipszin” ten goede. Het is nu van 
belang om de visiedocumenten van de ver-
schillende dorps, wijk en stadsverenigingen 
te beoordelen op hun toegevoegde waarde 
in de Mienskip. Als CDA fractie, gemeente en 
raad kunnen dan op basis van prioriteit dit 
gaan faciliteren. Daarmee wordt ook de inzet 
van vele vrijwilligers in onze kernen beloond 
en zal dit de betrokkenheid, het welzijn en 
het woonklimaat verhogen. 

Een greep uit onze politieke bestaan van 
Súdwest-Fryslân. Een gemeente die leeft, 
waarin het plezier wonen is en waarin leef-
baarheid hoog in het vaandel moet staan. 
Súdwest Fryslân bespaart niet alleen maar 
investeert ook in de toekomst van onze 
Mienskip.  

Als voorbeeld noemt de CDA-fractie de diver-
se masterplannen waarbij de samenwerking 
met de steden en dorpen van groot belang is 
Samen vormen we de Mienskip. Het motto 
zou moeten zijn: 

Jou in sinnestriel wei, 
it keatst werom op in dei! 

Hans Visser 
Fractievoorzitter 

CDA-Wethouder Maarten Offinga opent 

het gerenoveerde recreatiegebouw in 

Oudega. De renovatie is tot stand geko-

men met de Recreatiestichting Oudega 

en het Dorpsbelang Oudega. Tijdens de 

voorbereiding en de uitvoering is nauw 

samengewerkt met deze organisaties. 

De Recreatiestichting en het Dorpsbe-

lang hebben meegeholpen met het 

schilderen van de vloer en het plafond. 

Ook dit is “Mienskipszin” 
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Mijn naam is Matthijs Beute en sinds een 
jaar of acht woonachtig aan de zuidkant van 
het mooie Sneek. Ik ben geboren in Alphen 
aan den Rijn en dus een “echte” import 
Fries. Ik heb mijn vrouw een paar jaar gele-
den ook overgehaald om van Utrecht in 
Sneek te komen wonen en inmiddels hebben 
wij twee lieve kinderen, Julian van 4 en 
Féline is bijna 2 jaar. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de 
Gemeente Opsterland als adviseur op de 
beleidsafdeling. Ik hou me daar met name 
bezig met economische zaken zoals bedrij-
venterreinen en winkelgebieden en ik onder-
houd contacten met het lokale bedrijfsleven. 
Verder mag ik graag hardlopen in de omge-
ving van Sneek en ben ik regelmatig in de 
sportschool te vinden voor de nodige bewe-
ging. 

Ik werk al meer dan 10 jaar voor gemeenten 
en zo is ook mijn belangstelling voor de loka-

le politiek ontstaan. Ik vind het belangrijk 
maar ook leuk om maatschappelijk betrok-
ken te zijn en door actief te zijn binnen het 
CDA geef ik daar invulling aan. Binnen de 
afdeling Sneek was ik actief binnen het be-

stuur en als penningmeester. Sinds kort ben 
ik weer benoemd als penningmeester van de 
huidige afdeling. Ook heb ik een aantal keer 
op de kieslijst gestaan, in 2007 voor Provinci-
ale Staten en later voor de gemeenteraad. 

Het gaat in deze regio goed met het CDA 
maar ik maak me wel zorgen over het toe-
komstperspectief. Als je kijkt naar het leden-
aantal en de leeftijdsopbouw dan moet er 
wel wat gebeuren om ook groot te blijven. 
Nieuwe leden, sympathisanten en stemmers 
komen niet vanzelf dus ik geloof dat we veel 
van ons moeten laten horen. De komende 
campagneperiode leent zich daar uitstekend 
voor. Vele handen maken licht werk! 

 

Met vriendelijke groet, 
Matthijs Beute. 

Even voorstellen... 

Even voorstellen... 
Dit keer de vraag aan mij om wat over mij-
zelf te schrijven. Belangrijk voor het contact 
met de leden, en daarom doe ik het graag!  

Douwe Attema, 55 jaar, geboren en opge-
groeid in Oudega SWF, het mooie dorp aan 
de Oudegaasterbrekken. Getrouwd met Ak-
ke, we hebben twee zonen en wonen al weer 
jaren in Heeg. Onze oudste zoon is Folkert, 
NHL student, met passie voor het zeilen en 
onlangs Nederlands kampioen Randmeerzei-
len. Onze tweede zoon Arjen zit in zijn laat-

ste jaar als conservatoriumstudent, en is 
daarnaast muzikant in het succesvolle Bro-
ken Brass Ensemble. 

Ik ben projectmanager bij Wetterskip Frys-
lân. Ik houd me vooral bezig met het thema 
Schoon water. Het gaat dan om werkzaam-
heden door heel Fryslân, projecten op/in 
Schiermonnikoog, Ameland, Bolsward, Koot-
stertille, Berlikum, Workum, Surhuisterveen, 
etc. Een boeiend vak, alles in het teken om 
afvalwater te zuiveren en weer schoon te 
lozen op de Friese boezem.  

Via het schoolbestuur en kerkbestuur ben ik 
destijds in de gemeentelijke politiek beland. 
Als raadslid, fractievoorzitter en wethouder 
heb ik voor het CDA steeds mogen werken 
aan een goed functionerende gemeente.  

Rond deze zomer heb ik met andere enthou-
siaste CDA’ers gewerkt aan ons verkiezings-
programma 2014-2018. Best lastig in een tijd 
van bezuinigingen. Want waar leg je de ac-
centen?, wat kan beter?, wat moeten we 
veranderen? In ieder geval komt het kernen-
beleid als speerpunt terug, evenals het stre-
ven om een goed evenwicht te houden tus-
sen noodzakelijke ontwikkelingen, bedrijvig-
heid, natuur, landbouw en recreatie.  

Wat ‘Den Haag’ betreft maken we ons na-
tuurlijk zorgen wat straks op het bordje van 

de gemeente komt. Ik doel dan op alles om-
trent de sociale paragraaf waarbij we nog 
niet weten welke budgetten de gemeenten 
daarbij worden toegekend. 

Ik houd echter van een positieve blik op de 
samenleving. En laten we eerlijk zijn, het 
gaat nog steeds goed met Nederland. Neder-
land is één van de 10 landen waar het het 
best wonen is wat volksgezondheid, kennis, 
en levensstandaard betreft. Daar komt nog 
bij dat de kwaliteit van leven het allerbest in 
onze regio Súdwest-Fryslân is, zo blijkt uit 
onderzoek.  

Als CDA fractie en raadsleden gaan we het 
laatste half jaar in van de eerste periode van 
onze nieuwe gemeente. Er is na de fusie veel 
werk verzet om deze nieuwe gemeente goed 
op de rails krijgen. En we zijn goed op weg. 
Wel komt er het besef dat we niet meer alles 
van de overheid kunnen verwachten. Partici-
patie, actieve deelname, daar zijn we in Súd-
west-Fryslân best al goed mee bezig. Vele 
vrijwilligers zetten zich in voor onze vereni-
gingen, onze kerken, en doen zo goed werk. 
En laten we met zijn allen er aan werken om 
dat zo te houden.  

Douwe Attema, Heeg 
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Voor al uw koper, zink, 
lood en dakwerken 

 

Eekmolen 40 
8608 WS Sneek 

Telefoon: 06 11358887 
0515 427402 

E-mail J.C.VEENSTRA@HOME.NL 
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Een krasse uitspraak zult u wel denken en 
toch zegt het veel over het CDA en de be-
reikte resultaten in de afgelopen periode in 
de gemeente Súdwest-Fryslân. Sijbren Mul-
der benoemt in zijn inleiding in dit blad het 
woord participatiemaatschappij. Afgelopen 
weken werd op bijna elke TV-zender wel 
iets over participatie gezegd. De superlatie-
ven vlogen door de lucht als vernieuwend, 
grensverleggend enz. En spontaan werd de 
socialistische verzorgingsstaat vaarwel 
gezegd wat weer het nodige onbehagen bij 
andere partijen veroorzaakte.  

Misschien zijn we van die nuchtere Friezen, 
maar met de herindeling in 2010 is de visie 
van de participatiemaatschappij het funda-
ment geweest van het hedendaagse Kernen-
beleid. Alle lof voor de toenmalige fractie-
voorzitters van het CDA die het initiatief hier-
toe hebben genomen. Een beleid dat uitgaat 
van de kracht van de Mienskip (door mensen 
zoals u en ik). Een maatschappij die een sterk 
zelfregulerend en zorgzaam karakter heeft. 
De gespreide verantwoordelijkheid en solida-
riteit zijn de pijlers van het CDA. Het beleid 
kiest voor sociale samenhang, structuurver-
sterking in dorpen/wijken/steden. Beleid dat 
de Mens centraal stelt. Want het gaat uitein-
delijk om mensen en dat zegt veel over het 
CDA. 

Het was enigszins ondeugend maar bij de 
behandeling van de perspectiefnota eind 
september heb ik gesteld dat de gemeente 
Súdwest-Fryslân allang aan de participatie 
maatschappij werkt. Niet om te bezuinigen 
maar om te investeren in de Mienskip. Ter-
loops heb ik premier Rutte uitgenodigd om 
kennis te nemen van het kernenbeleid dat in 
onze gemeente al drie jaar succesvol functio-
neert.  

En als het woord Mienskip valt is het ronduit 
prachtig om te zien hoe dat begrip geleid 
heeft tot de successen van de Culturele 
Hoofdstad. Dit betekent weer talloze kansen 
voor Súdwest-Fryslân om haar unieke cultu-
rele erfgoed en nationale landschap te to-
nen. Daar mogen en kunnen we Grutsk op 
zijn. Begrippen die veel zeggen over de initia-
tieven die het CDA in de afgelopen periode 
heeft genomen en nauw aansluiten op wat 
de inwoners vragen. Het CDA heeft laten zien 
dat de begrippen als een "zorgzame samen-
leving" gemoderniseerd zijn naar heden-
daagse vormen waarin zorg voor ouderen 
telt. Het moderne gezin, zelfstandig en zelf-
bewust, staat midden in de samenleving en 
krijgt volop ruimte bij het CDA om zich te 
ontplooien. Het zijn ook de beloftes uit ons 
verkiezingsprogramma uit 2010 die we nage-

komen zijn. Vertrouwd en dichtbij. We zeg-
gen wat we doen en doen wat we zeggen.  

19 september is de begroting vastgesteld 
voor 2014. In het derde opeenvolgende jaar 
worden de inwoners van Súdwest-Fryslân 
niet geconfronteerd met belastingverhoging, 
behoudens de inflatiecorrectie. In bepaalde 
gevallen is de OZB iets hoger maar dat wordt 
gecompenseerd door een lagere afvalstoffen-
heffing. Een fraai resultaat dat haaks staat 
op het Rijksbeleid van belastingsverhogin-
gen. De voorstellen van Sijbrand Buma laten 
een andere begroting zien met meer oog 
voor de gezinnen met kinderen en mensen 
die werken. Probleem is en blijft dat het Rijk 
nog steeds teveel geld uit geeft. Elke basis-
school leerling begrijpt dat als je teveel uit-
geeft het fout gaat. We zullen moeten her-
vormen om het fundament van onze samen-
leving gezond te maken. Dat vraagt om keu-
zes en lef. Helaas hebben de keuzes ook een 
keerzijde dat niet alles behouden kan blijven. 
Maar ook hier geldt slechte heelmeesters 
stinkende wonden. Wij zijn van mening dat 
juist een kwakkelde economie niet met be-
lastingverhogingen gestimuleerd moet wor-
den maar lokale investeringen om de econo-
mie aan te jagen. Diverse projecten in Súd-
west-Fryslân zoals het Friese Meren project is 
daarvan een fraai voorbeeld.  

Het is ronduit positief om te zien hoe de 
agrarische sector in de afgelopen periode de 
economische motor is geweest voor veel 
bedrijven in onze gemeente. Er wordt geïn-
vesteerd in nieuwe stallen, voorzieningen, 
kaasproductie en woningen. Dit stimuleert 
de bouwbedrijven. De sector wordt als van-
ouds door het CDA gekoesterd en is nu van 
grote betekenis. Het geeft aan dat een goed 
landbouwbeleid effect heeft op de economie 
in Súdwest-Fryslân. Dit zal een van de pijlers 
vormen van ons verkiezingsprogramma. Ook 
hier geldt "we zeggen wat we doen en we 
doen wat we zeggen”. 

Enkele voorbeelden die veel zeggen over 
waar het CDA voor staat en welk resultaat dit 
concreet heeft voor de inwoners in Súdwest-
Fryslân. In de komende periode zullen wij 
meer het veld in gaan om tussen en met de 
inwoners in gesprek te gaan over de te vol-
gen koers van het CDA. Mocht u een persoon-
lijk gesprek op prijs stellen voelt u dan vrij 
om te bellen. Vrijdags is er regelmatig 
spreekuur. Ik hoop u van harte te spreken.  

Maarten Offinga 
CDA-wethouder 

CDA, We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  In de statenbankjes 
Na een mooi reces met prachtig weer is de 
politiek weer begonnen. Voor mij weer 
zoeken na een nieuw ritme want vlak voor 
het reces, op 30 mei, is onze tweede doch-
ter Thary  geboren. Weer een nieuwe we-
reldburger, een nieuwe generatie waar-
voor wij, als politici, regelmatig besluiten 
nemen waar zij iets van gaan merken in 
hun leven.  

Kijk maar eens naar de NUON-gelden, die de 
provincie voor een deel gaat besteden, 
waarvoor prachtige plannen klaar liggen en 
worden ontwikkeld, wat echt iets moet 
gaan betekenen voor de "mienskip", foar 
Fryslân.  

Kijk maar eens naar culturele hoofdstad, 
wat Leeuwarden, en dus ook Fryslân, heb-
ben gewonnen en in 2018 tot een hoogte-
punt moet komen. En het fries museum, 
welke kort geleden is geopend.  

En binnenkort de rotonde Joure die wordt 
aangepakt, de haak om Leeuwarden, alle-
maal infra-projecten die lange tijd mee moe-
ten en waar onze kinderen ook gebruik van 
kunnen gaan maken. Of de weidevogels, 
waarvan ik als ideaalbeeld heb dat mijn 
kinderen ook het veld in gaan met pake of 
opa om eens met ze kennis te maken.  

Wat zou het dan mooi zijn, dat in de toe-
komst mijn kinderen zeggen; "dat hebben 
mamma en het CDA toch maar goed voor 
ons gedaan of bewaard!" Dat is voor mij 
rentmeesterschap.  

Met vriendelijke groet, 
Fernande Teernstra 

CDA-statenlid 
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Mijn naam is Rinske Poiesz-Zijlstra en ben 
geboren en getogen in Sneek. Ik ben ge-
trouwd met Kees Poiesz en wij hebben sa-
men 2 kinderen geadopteerd uit Colombia 
in 1985 en in 1988. Ruben is nu 28 en Sté-
phanie 25 jaar. 

Bij het lezen van het Droomboek (inspiratie 
voor onze nieuwe koning) realiseer ik mij dat 
wij allen dromen hebben die we willen reali-
seren. Dat heb ik vooral gemerkt tijdens mijn 
bezoeken aan de jaarvergaderingen van de 
Plaatselijke en Dorpsbelangen. Plannen die 
gerealiseerd kunnen worden door de inzet, 
passie en gedrevenheid van de besturen en 
vrijwilligers. Bijzonder boeiend waren deze 
bezoeken voor mij waar ik zowel stad als 
platteland heb leren kennen. 

Zo heb ik ook mijn droom, na 8 jaar apotheek 
en 25 jaar Poiesz Supermarkten waar ik di-
verse projecten heb mogen doen, wil ik 
graag mijn ervaring inzetten voor de inwo-
ners van onze mooie gemeente Súdwest-
Fryslân. Ruim 3,5 jaar draai ik mee in de 
fractie en als commissielid Bestjoer en 
Finânsjes en heb ik mogen leren hoe de poli-
tiek werkt. Misschien heeft u mij ook leren 
kennen bij CDA bijeenkomsten, want vanaf 
januari 2011 draai ik mee in het bestuur. 

Vanuit het CDA gedachtegoed wil ik mij inzet-
ten voor de leefbaarheid in de steden en op 
het platteland. Ja, en wat bedoel je daarmee 
zult u zich afvragen. Een goede leefbaarheid 
houdt in mijn optiek in dat iedereen zich kan 
vinden in zijn omgeving. Oplossingen zoeken 
voor actuele zaken die spelen. Momenteel 
speelt dat scholen samengaan vanwege be-
zuinigingen en dat betekent dat kinderen 
een stuk verder naar hun school moeten 
fietsen of met de auto gebracht moeten wor-
den. Een goede logistiek moet hiervoor uit-
gewerkt worden zodat dorpen onderling met 
elkaar worden verbonden en kinderen veilig 
naar school kunnen. 

Mijn ambitie is te gaan voor een veilig, ge-
zond, leefbaar en groen Súdwest-Fryslân 
waar ruimte is voor sport en cultuur, waar 
de jeugd zich kan ontwikkelen voor de toe-
komst. 

Dat zulke ideële ambities ook te maken heb-
ben met geld, daar ben ik mij van bewust en 
daarom heb ik het belang van recreatie en 
toerisme ook hoog in het vaandel staan. Wij 
hebben van nature veel te bieden in onze 

mooie gemeente, het vele water, de prachti-
ge weilanden met daarin de boerderijen, de 
schilderachtige dorpjes en steden met hun 
gezellige centra en ook hier hecht ik aan het 
belang van bereikbaarheid. Goede trein/
busverbindingen, fietspaden, toegankelijke 
vaarwegen en natuurlijk ook via de digitale 
snelweg zoals Wifi en glasvezelkabel. 

Hoe behouden we de gezellige binnencentra 
waar verpaupering nu toeslaat door de lang-
durig leegstaande panden. Vaak prachtige 
panden die voldoende ruimte bieden voor 
startende jonge ondernemers of om te wo-
nen. Waarom vinden deze partijen elkaar 
niet, te hoge huren? Hopelijk zijn er beper-
kende regels die misschien opgeheven kun-
nen worden? Mijn inzet zal zijn dat er door 
de gemeente onderzoek wordt gedaan om te 
voorkomen dat de spiraal nog verder naar 
beneden zakt. Tijdens de startdag van het 
CDA heb ik dit probleem aangekaart en in 
november wordt er een bijeenkomst georga-
niseerd door Agnes Mulder (Tweede Kamer-
lid CDA). U leest het al, volop ambitie om mij 
in te zetten, maar daarnaast is er ook nog 
tijd om te genieten. Tennissen is mijn favo-
riete hobby en daarnaast probeer ik ook te 
golfen. Sport en bewegen zijn goed voor 
lichaam en geest is mijn motto. Verder vind 
ik het heerlijk met mijn man en vrienden in 
onze sloep te varen over de prachtige Friese 
wateren. En reizen…met ons gezin hebben 
we 3 weken lang een rondreis gemaakt door 
Amerika en daar volop genoten van alles. In 
Amerika kan alles (naast koopcentra in de 
buitengebieden, ook mooie winkels in de 
binnensteden) maar wij hebben ook veel 
daklozen gezien die samen weer een ge-
meenschap vormen. 

Tot slot heeft u vragen, u kunt mij bereiken 
via mijn email: r.poiesz@kpnplanet.nl tel. 06
-14913316 

Met hartelijke groet, 
Rinske Poiesz - Zijlstra 

Steunfractie stelt zich voor én kandidaat 

Rinske Poiesz-

Kandidaatraadslid Theunis de Vries 49 jaar, 
werkzaam bij Caparis Soc. Werkvz. wonend 
te Koudum. 

Meeste collega’s zullen een verhaaltje ma-
ken, ik doe het met trefwoorden die mij beel-
dend neer zullen zetten: 

‘De Tien van Theun’ 
- Frieszinnig 
- Authentiek 
- Doorzetter 
- Skutsjesile 
- Liefhebber 
- Eerst een ander 
- Principieel 
- Spiritueel 
- Natuurliefhebber/aaisiker 
- Oprecht 

Nieuwgierig? Meer weten? 

 theunis@ziggo.nl of 06-12791344 

Theunis de Vries 

Theunis de Vries 

De afgelopen drie en een half jaar heeft de 
vierkoppige steunfractie op de achter-
grond meegewerkt in de fractie. Dit deden 
ze als ondersteuning, maar vooral ook als 
een soort stage voor het raadslidmaat-
schap.  

Dat dit zijn vruchten afwerpt mag duidelijk 
zijn: alle vier hebben zich kandidaat ge-
steld voor de gemeenteraadsverkiezingen 
op  19 maart 2014. In de Algemene Leden-
vergadering in november kunnen de leden 
stemmen over de kieslijst van het CDA 
Súdwest-Fryslân. 

De vier steunfractieleden stellen zich op 
deze bladzijdes voor. 
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Even voorstellen: Koen Spijksma 64 jaar 
getrouwd met Truus en samen hebben wij 4 
kinderen 2 dochters  en 2 zonen  en wij heb-
ben 7 kleinkinderen, wij wonen  in Sneek. 

Na 25 jaar supermarkt ondernemer te zijn 
geweest ben ik de financiële dienstverlening 
in gegaan, sinds 1998 ben ik  werkzaam als 
financieel adviseur  en de laatste jaren als 
zzp-er. 

Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd voorzitter 
van  de BVR ( bij de Snekers bekend als de 
rommelmarkt van de PKN)  en zing ik bij het 
gospel koor Signalen. 

In 2010 werd ik gevraagd om mee te werken 
aan de campagne voor de nieuwe gemeente 
en aangezien ik me maatschappelijk nog wel 
verdienstelijk wilde maken,en  ik daar voor-
heen eigenlijk geen tijd voor heb gehad ben 
ik dat met veel plezier gaan doen. 

Zo ben ik na de verkiezingen dan ook in de 
steunfractie gekomen en heb daar meege-
draaid in de commissie Bestuur en Financiën. 

Het is mooi op deze manier kennis te maken 
met de gemeente politiek, en te zien met 
wat voor zaken je allemaal te maken hebt in 
de fractie ik heb dan ook erg veel geleerd in 
deze periode. 

Wij staan nu voor een moeilijke periode, ook 
voor onze gemeente , nu er steeds minder 
geld en meer zaken uit Den Haag komen op 
ons af komen. Er zullen  keuzes gemaakt 
moeten worden, moeilijke keuzes om onze 
gemeente sociaal , leefbaar  en veilig te hou-
den. 

Het is dan ook een grote uitdaging om bij de 
volgende verkiezingen weer zo'n mooie uit-
slag te halen voor het CDA  als in 2010 om 
zoveel mogelijk CDA idealen te kunnen ver-
wezenlijken. 

Ik hoop mijn steentje bij de komende verkie-
zingen bij te dragen en ook daarna. 

Koen Spijksma 

Anneke Koster-Klijnstra 
Ik ben Anneke Koster-Klijnstra, geboren aan 
de Slachte onder Reahûs en via Sneek 26 
jaar geleden in mijn huidige woonplaats 
Oppenhuizen beland. Na mijn studie kwam 
ik in de reiswereld terecht en heb ik 20 jaar 
lang met heel veel plezier bij Holland Inter-
national gewerkt. Getrouwd, 3 kinderen en 
mede-eigenaar van een technisch adviesbu-
reau in Sneek. 

In Oppenhuizen zat ik jarenlang in het be-
stuur van een heel actief Doarpsbelang Top 
en Twel. Vervolgens kwam ik in 2001 als 
themalid Doarpsbelangen in het gebiedsplat-
form Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân. 
Daar kreeg ik te maken met plattelânsbelied 
Door mijn interesse in en kennis van alle 
ontwikkelingen binnen onze regio was de 
daaropvolgende overgang naar de gemeen-
tepolitiek een logische stap. Het CDA was 
voor mij de aangewezen partij omdat ik mij 
helemaal kon vinden in de 4 kernwaarden. 

 De afgelopen vier jaar was ik steunfractielid, 
plaatsvervangend commissielid Boarger en 
Mienskip en bestuurslid van CDA Súdwest- 
Fryslân. De komende tijd ben ik als penning-
meester betrokken bij de campagnecommis-
sie. Sinds april werk ik 2 dagen in de week 
voor de CDA Statenfractie in het Provincie-
huis te Leeuwarden. 

Sinds ik in 2001 betrokken raakte bij Plat-
telânsprojekten Súdwest-Fryslân heeft de 
ontwikkeling van het Fryske plattelân en de 
leefbaarheid in onze dorpen en kernen mijn 
grote interesse.  Sinds 2001 werkt de provin-
cie Fryslân met de gebiedsgerichte aanpak 
van Plattelânsprojekten. Samen met ge-
meenten en organisaties in het gebied. Plat-
telânsprojekten helpt mensen met een pro-
jectidee bij het vinden en aanvragen van 
subsidies voor plannen op het gebied van 
natuur, cultuur & landschap, toerisme & 
recreatie, leefbaarheid, plattelandseconomie 
etc.  

In 2005 was ik betrokken bij het project Vita-
le Dorpen Zuidwest Fryslân waarbij de leef-
baarheid in ons gebied in beeld werd ge-
bracht. Voorzieningen, zowel de aanwezig-
heid als de afwezigheid daarvan hebben 
invloed op deze leefbaarheid. Maar belangrij-
ker nog is wat de inwoners zelf vonden van 
hun voorzieningen, van hun jeugd en jonge-
ren, de vrijwilligers en de ouderen die er 
wonen. Hoe zat het met de sociale cohesie, 
het passen op elkaar? Kortom, wat maakt de 
dorpen leefbaar. Met ruim 40 dorps- en 
stadsbelangen heb ik daarover 
‘keukentafelpetearen’ gevoerd.  

Deze maand week heb ik de monitoring afge-
rond van een groot aantal projecten die in de 

afgelopen 12 jaar met overheidssteun zijn 
gerealiseerd in Súdwest Fryslân. 

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van 
mensen, middelen en mogelijkheden hebben 
bijgedragen aan de leefbaarheid, vernieu-
wing en economie van de regio.  

Deze activiteiten hebben er toe bijgedragen 
dat ik alle dorpen en steden met hun inwo-
ners dermate goed heb leren kennen en dat 
ik mij graag wil blijven inzetten voor onze 
mienskip. Voor het in stand houden van de 
leefbaarheid is de kracht van de mienskip 
misschien wel de meest belangrijke voor-
waarde. 

Anneke Koster-Klijnstra 

Koen Spijksma 
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Altijd het laatste CDA-Nieuws? 
 

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws van het CDA Súdwest-
Fryslân? Bezoek dan regelmatig onze 

website! 

www.cda-swf.nl 
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Verslag van de algemene Ledenvergadering 
CDA Súdwest-Fryslân  26 april 2013 in Nijl-
and  

Naast de bestuurders en fractieleden zijn er 
19 leden aanwezig. 

Opening en welkom door voorzitter 
Sijbren Mulder. 
Voorzitter ai Sijbren Mulder opent de verga-
dering en gaat in op het bijzondere weekend 
dat voor de deur staat. Hij leest een stuk uit 
de Bijbel en een gedicht van Alex van Breede 
over de Koning. 

Van de volgende leden is bericht van verhin-
dering ontvangen: 

Maarten Offringa, Uilkje Attema, Roelof 
Hoekstra, Theunis de Vries, Arie Hulst, Frans 
Middelhoff, Pieter Greidanus, Patrick en 
Boudien Janssen. 

Mededelingen 
Rinske Poiesz gaat in op de 3 communicatie-
middelen die ingezet worden: het ledenblad, 
de website van de afdeling www.cda-swf.nl 
en de e-mail. Het bestuur en de leden van de 
fractie hebben een belronde gedaan onder 
de leden om van zoveel mogelijk mensen het 
e-mailadres te achterhalen en te horen of er 
nog zaken zijn onder de leden die aandacht 
behoeven. 

Ingekomen stukken 
De secretaris meldt dat er een e-mail binnen 
gekomen van Patrick Janssen waarin hij zijn 
zorg uitspreekt over de procedure rond het 
voorzitterschap. Dit komt in de agenda aan 
de orde. 

Er is een e-mail ontvangen van Wim van de 
Camp over de komende EU-
parlementsverkiezing. 

Er zijn verschillende nieuwsbrieven ontvan-
gen. En er is correspondentie met de secreta-
ris van de CU afdeling SWF over de mogelijk-
heden om een lijstverbinding aan te gaan. 
Dit komt ook op de agenda aan de orde. 

Notulen vorige vergadering 
Er zijn geen op- of aanmerkingen of aanvul-
lingen. 

Jaarverslag  
De secretaris leest het jaarverslag voor. Dit 
wordt vervolgens vastgesteld. Douwe Atte-
ma vraagt of dit via de e-mail verspreid kan 

worden. Rinske Poiesz stelt voor om het in 
ieder geval op de website te zetten. 

Financiën 
Anneke Koster geeft een toelichting op de 
financiën. Vragen uit de zaal betreffen onder 
meer het eigen vermogen en de reservering 
met het oog op de kosten voor de as ge-
meenteraadsverkiezingen (campagne). 

Kascommissie 
De kascommissie bestaande uit mw Nauta en 
Koen Spijksma hebben geen onregelmatighe-
den aangetroffen. Ze hebben aanvullende 
vragen gesteld over de bezorgkosten van het 
ledenblad. Er is destijds een bewuste keuze 
gemaakt voor Merenpost. Dit kost 33 cent 
per blad. Pleidooi om dat zo te houden en 
niet terug naar het zelf rond moeten bren-
gen. 

Benoeming nieuwe commissie 
Frans Middelhoff en Hans Hettinga zijn be-
reid de nieuwe kascommissie te vormen. 

Bestuur 
Afscheid bestuursleden (Adrie Hegie, Jelle 
Brouwer en Anneke Koster) 

De voorzitter memoreert dat hij Adrie al heel 
kent binnen de CDA-geledingen. Vooral in de 
periode naar de fusie hebben ze veel plezier 
gehad, veel vergaderingen gehouden met 
daarbij ook de nodige spanningen. Voorzitter 
bedankt Adrie voor zijn inspanningen in en 
de tijd die hij aan het CDA heeft gegeven. En 
ondersteunt dit met een bloemetje en een 
envelop met een bon. 

Adrie Hegie neemt het woord. De achterlig-
gende periode was spannend, er is hard ge-
werkt. Hij legt het verband tussen A-3 en A-4 
en het belang van de d en de t’s op de juiste 
plaats. Hij bedankt de collega bestuurders 
voor de samenwerking met een flesje. 

Door omstandigheden is er de vorige ALV 
geen afscheid genomen van Jelle Brouwer, 

(Vervolg op pagina 15) 

Algemene 

Ledenvergadering 

CDA Súdwest-Fryslân 

Vrijdag 
18 oktober 2013 

MFC It Harspit 
P. Walmastrjitte 8-A 

8625 HE Oppenhuizen 

Aanvang 19.30 uur 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen en verstuurde stukken 

5. Vaststellen notulen Algemene leden-

vergadering CDA 26-04--2013 

6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 

2014 

- Vaststellen Verkiezingsprogramma 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Het conceptprogramma, zoals opgesteld 

door de programmacommissie wordt aan 

de leden waarvan het e-mailadres bekend is 

per e-mail toegestuurd. Leden zonder e-

mail krijgen het per post toegestuurd. Le-

den die het conceptverkiezingsprogramma 

niet ontvangen hebben kunnen zich wen-

den tot het secretariaat.  

 

In november is  de volgende ALV waarin 
de kieslijst wordt vastgesteld. De uitnodi-

ging, agenda en bijbehorende stukken 
worden toegestuurd  aan de leden. 

Verslag ALV 26 april 2013 
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Fractie 
Wilt u inspreken in een fractievergadering of heeft u vragen, neem 
dan contact op met Betty Tamminga, Fractieondersteuning: 
Telefoon:  0515-418603 of 06-11106979 
E-mail: fractieondersteuning@cda-swf.nl 

Bestuur 
Wilt u inspreken in een bestuursvergadering of heeft u vragen, 
neem dan contact op met Bianca Domhof, secretaris van het afde-
lingsbestuur: 
Telefoon: 06-13914649 
E-mail: biancadomhof@hotmail.com 

Commissie– en raadsvergaderingen 
De raadscommissie- en raadsvergaderingen zijn openbare vergade-
ringen. Wilt u inspreken? Meldt u zich dan aan vóór aanvang van 
de betreffende vergadering via griffie@gemeenteswf.nl. De com-
missie– en raadsvergaderingen worden gehouden in de raadszaal 
in IJlst. 

fractievergadering 
voor de commissies 

7 okt 24 okt 28 nov 

Opiniërende commissie BM/DSO/BF/raad 23 okt 20 nov 18 dec 

commissie DSO 16 okt 29 okt 3 dec 

commissie BM 16 okt 30 okt 4 dec 

commissie BF 16 okt 31 okt 5 dec 

fractievergadering 
voor de raad 

28 okt 4 nov 12 dec 

raadsvergadering 7 nov 14 nov 19 dec 

bestuursvergadering 8 okt   3 dec 

CDA Súdwest-Fryslân 
Website www.cda-swf.nl 

Bestuur: bestuur@cda-swf.nl 

Steunpunt: 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 Súdwest-
Fryslân, Oppenhuizen 

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 dona-

teurs van CDA Súdwest-Fryslân. 

Oplage: 700 ex. 

Redactie: Patrick Janssen (eindredactie & vormgeving), Rinske Poiesz-Zijlstra, Matthijs 

Beute 

E-mail: redactie@cda-swf.nl 

Druk: Hanzedruk, Bolsward 

©2013, CDA Súdwest-Fryslân 

Vergaderschema 2013 fractie en bestuur 
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de voorzitter hecht er aan om dit nu te doen. 
Hij roemt de bijdrage van Jelle, hij heeft niet 
een steentje maar een steen bijgedragen. 
Enthousiast, gedreven en helaas door fami-
lieomstandigheden gedwongen om afscheid 
te nemen. De voorzitter bedankt Jelle Brou-
wer zeer voor de grote inzet voor het CDA. En 
zet dit kracht bij met een bloemetje en een 
envelop met bon. 

Jelle Brouwer: Het is niet gemakkelijk om na 
40 jaar afscheid te nemen. Maar het gaat nu 
goed, hij doet veel leuke dingen. Hij wenst 
het bestuur, de fractie en de wethouders 
sterkte en bedankt iedereen voor het ver-
trouwen. 

Als laatste in deze rij richt de voorzitter zich 
tot Anneke Koster: Anneke was altijd een 
kritisch bestuurslid. Maar wel positief kri-
tisch. Zeer gedreven en erg energiek. 

Ze gaat weliswaar uit het bestuur maar blijft 
betrokken als steunfractielid en de campag-
necommissie (financiën). Ook Anneke wordt 
zeer bedankt voor de inzet de afgelopen 
periode. Hij onderstreept dit met het bloe-
metje en de envelop met bon. 

Anneke Koster meldt in haar dankwoord veel 
plezier te hebben gehad in het bestuur. Ze is 
blij met de nieuwe bestuursleden en wenst 
haar opvolger als penningmeester veel suc-
ces. 

Stand van zaken voorzitter 
Sijbren Mulder meldt dat hij nadrukkelijk 
interim-voorzitter is zolang er nog geen nieu-
we voorzitter is gevonden. Er wordt achter 
de schermen druk gezocht. Er komt een druk-
ke maar ook interessante periode aan. Er zijn 
(in reactie op de e-mail van P. Janssen) inder-
daad geen verkiezingen geweest voor de 

positie van voorzitter. Op de vraag of er een 
stemming nodig is is het antwoord nee. Me-
vrouw Vroegindeweij heeft het standpunt: 
‘als de gevolgde procedure binnen de huidi-
ge regels is dan zou ik het zo doen’ 

Fractie  
Fractievoorzitter Hans Visser meldt dat de 
jaarrekening van de gemeente is vastgesteld. 
Er is een + van vier miljoen maar er is een 
afboeking op de grond van 1.9 miljoen. De 
fractie is verder bezig met bestemmingsplan-
nen, centrale huisvesting, rijkstaken die op 
de gemeente afkomen en bezuinigingen, 
windenergie, PPN zorg (na de zomer) detail-
handel en de bezuinigingen op de bibliothe-
ken. 

Er zijn 10 raadsleden, 6 steunfractieleden, 1 
fractieondersteuner, 2 wethouders en 16 
ambassadeurs. Vraag uit de zaal van dhr 
Hofstra: over de subsidie aan het Kazemat-
tenmuseum. Graag aandacht van de fractie 
voor dit bijzondere museum dat jaarlijks 
12.000 bezoekers trekt en veel vrijwilligers 
heeft.  De voorzitter spreekt zijn waardering 
uit voor het werk dat de fractie verzet. 

Voortgang richting verkiezingen 
De drie voorzitters van de 3 commissies zijn 
benoemd. 

Stand van zaken campagnecommissie: San-
der de Rouwe heeft zijn medewerking toege-
zegd aan het campagneplan. Zichtbaarheid 
in dorpen en steden wordt een belangrijk 
aandachtspunt 

Stand van zaken vertrouwenscommissie: 
Onder leiding van Willemien Vroegindeweij 
wordt de komende maanden gezocht naar 
kandidaten voor op de lijst. De gesprekken 
zullen na de zomer plaatsvinden. 

Stand van zaken programmacommissie: On-
der leiding van Douwe Attema gaat deze 
commissie aan de slag, deze commissie is 
nog niet compleet. Hans Hettinga en Bianca 
Domhof maken deel uit van deze commissie. 
Op 2 mei is er een 1e bijeenkomst 

De voorzitter bedankt de voorzitters van deze 
commissies. 

Lijstverbinding CU 
Dit verzoek gaat vooral over de restzetel. 
Hans Visser meldt dat CU zich vaak construc-
tief opstelt en alles van de coalitie op zijn 
merites beoordeelt. Het is niet onlogisch om 
op deze wijze door te gaan. De voorzitter 
heeft advies ingewonnen bij Douwe Tammin-
ga. Advies: doen. 

De vergadering steunt deze aanbeveling en 
stemt unaniem voor. 

Tweede deel 
Na een korte pauze wordt in het tweede deel 
van de vergadering onder leiding van Douwe 
Attema en Bianca Domhof in groepjes gedis-
cussieerd over belangrijke punten voor het 
nieuwe verkiezingsprogramma met het oog 
op de gemeenteraadsverkiezingen. 

Vervolgens worden de belangrijkste punten 
aan de vergadering gemeld. Douwe zegt toe 
deze punten mee te nemen naar de program-
macommissie. 

Rondvraag 
Douwe Attema vraagt naar de stand van 
zaken rond de begroting 

Anneke Koster vindt de opkomst op de leden-
vergadering erg jammer. Hoe krijgen we 
meer mensen? Heeft het met de datum te 
maken? Het is nu een vakantieweekend. 

Afsluiting 
Om 22.05 uur sluit Sijbren Mulder de verga-
dering onder dankzegging aan de aanwezi-
gen af met een gedicht over samenwerking 
en wenst hij iedereen wel thuis. 

Bianca Domhof, 
Secretaris 

CDA Súdwest-Fryslân 

(Vervolg van pagina 13) 
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Het bestuur: 
 Sijbren Mulder 

Voorzitter 
Allingawier 
0515233535 
0646141724 
sijbren@deondernemerscoach.eu  
voorzitter@cda-swf.nl 

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

 Matthijs Beute 
Lid 
Sneek 
beute02@home.nl 
0515-852511 

 Rinske Poiesz 
P.R. en Communicatie 
Sneek 
0515-418642 / 06-14913316 
r.poiesz@kpnplanet.nl 

 Marten Boonstra 
Fractie en pers. beleid 
Sneek  
0515-418849 
martenboonstra@home.nl 

 Marten Hoekstra 
Permanente campagnecommissie 
Gaast 
0515-543325 
marten.annita.hoekstra@home.nl  

 Roelof Hoekstra 
Jongeren 
Sneek 
06-29302500 
roelofhoekstra@live.com  

  

  

De fractie: 
 

Hans Visser,  
Fractievoorzitter CDA 
De Kling 21, 8651 CL IJlst 
0515-532548 
h.visser.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

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

 Douwe Attema 
De Draei 54, 8621 CZ Heeg 
0515-442800 
d.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Uilkje Attema-de Groot 
Doniaburen 2, 8761 PE Ferwoude 
0515-541529 
u.attema.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Pieter Dijkstra 
De Bunders 39, 8701 GR Bolsward 
0515-574264 
p.dijkstra.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Pieter Greidanus 
De Glegauwe 14, 8627 SM Gauw 
0515-521866 
p.greidanus.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Henk Jan Greven 
Oosterom 24, 8602 DG Sneek 
0515-433543 
h.greven.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

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

 Jentje Steringa 
De Him 28, 8701 LL Bolsward 
0515-573747 
j.steringa.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

 Pieter de Vries 
Fractiesecretaris 
Stoombootkade 27, 8701 KA Bolsward 
06-51483296 
p.devries.cda@gemeentesudwestfryslan.nl 

Informatie 

Volgende ALV in 

november 

Vaststelling  

Kieslijst 

(uitnodiging volgt) 


