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Nieuws 

Windstilte voor de storm? 
Het is op dit moment nog de vraag 
waar op termijn uitbreiding en opscha-
ling van windturbines zal worden gelo-
kaliseerd in onze provincie. En dat 
geldt uiteraard ook voor  onze gemeen-
te Súdwest-Fryslân.  

Onlangs ging Provinciale Staten van Frys-
lân definitief akkoord met het voorstel 
van Gedeputeerde Staten ( GS) om 530,5 
MW aan elektriciteit te winnen uit wind-
energie. Een hele opgave! Minister Kamp 
van Economische Zaken, heeft de provin-
cie dit voorjaar nog tijd en ruimte gege-
ven om in onze provincie onderzoek te 
kunnen doen naar het vinden van geschik-
te locaties, waarbij het draagvlak van de 
bevolking een essentieel onderdeel 
vormt. Naar verwachting rapporteert de 
onafhankelijke commissie Winsemius  in 
de loop van oktober haar bevindingen aan 
de Regie Commissie Fryslân Foar de Wyn
(FFDW). 

De commissie, die in samenwerking met 
de Friese Milieu Federatie en het Platform 
Duurzaam Fryslân in de periode voor de 
zomermaanden een aantal regiobijeen-
komsten in de provincie heeft georgani-
seerd, geeft vervolgens een advies uit aan 
de Provinciale Statenleden. Voor 1 januari 
wordt dan een definitief plan gepresen-
teerd door GS aan minister Kamp. 

Die regiobijeenkomsten en FFDW en ande-
ren heeft flink wat discussie en beroering 
te weeg gebracht. Voor de gemeente SWF 
is de uitkomst: Er zijn 21 plannen ingele-
verd, waarvan 10 locaties kansrijk worden 
geacht!  

De inventarisatieopdracht moest een 
democratisch proces volgen. Buurtbewo-
ners moeten kunnen profiteren daar waar 
turbines geplaatst worden in de periode 
tot 2020 en niet alleen de lasten te hoe-
ven dragen. Omwonenden verdienen een 
stem bij de planontwikkeling van wind-

molenparken. Er moet sprake zijn van 
draagvlak. 

Wat moest staan voor een goed nabuur-
schap leverde her en der in onze gemeen-
te flink wat weerstand op, wat vaak op 
emotionele wijze werd geuit! Vele persbe-
richten “kwamen langs” en spandoeken 
en protestborden werden geplaatst. In-
vesteerders in windenergie kwamen te 
staan tegenover een deel van de buurtbe-
woners die o.a. bezwaar maakten tegen 
de plaatsing van molens, vanwege de 
aantasting van het landschap, het geluid 
dat mogelijk voor overlast kan zorgen en 
met name ook de mogelijke  waardeda-
ling van hun woningen. Sommige bewo-
ners beoordeelden de compensatierege-
lingen als een soort fooi! Anders gezegd 
de regiobijeenkomsten zorgden voor be-
hoorlijk wat tweespalt in dorpen en op 
het platteland, te meer omdat er klachten 
waren over de wijze waarop de informa-
tievoorziening werd verzorgd. Actiegroe-
pen zijn op het moment dat ik dit artikel 
schrijf nog steeds actief. Zo worden bij-
voorbeeld enquêtes uitgezet om het 
draagvlak voor toekomstige plannen te 
meten. Dat onderzoek leidt vervolgens 
hier en daar weer tot scheuring in de 
verhoudingen in de dorps- en buurtge-
meenschappen. Een storm van kritiek in 
een periode dat verschillende comités 
druk doende zijn om hun adviezen te 
schrijven. 

De CDA-fractie in Súdwest-Fryslân heeft 
zich in de afgelopen jaren steeds con-
structief opgesteld wat betreft het ge-
bruik en de ontwikkeling van duurzame 
energie. De fractie heeft in mei 2013 een 
speciale informatie/forumavond georga-
niseerd in Makkum waar voor- en tegen-
standers van windenergie hun mening 
konden uiten. Initiatiefnemers van het 
opwekken van duurzame energie verdie-
nen ook een eerlijke kans van slagen van 
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Beste leden van CDA Súdwest-Fryslân, 

De handen ineen, zo heb ik het voorwoord 
van dit  CDA nieuws genoemd. Samen ster-
ker, samen verder, de participatiemaatschap-
pij, allemaal termen die dichtbij het CDA 
gedachtegoed staan. De handen ineen gaat 
verder dan al die andere woorden en ter-
men. De handen ineen betekent dat je er 
voor elkaar bent in voor- en tegenspoed. Niet 
als in een huwelijk, maar als vrienden, bu-
ren, dorps-of stadgenoten en ook als partij-
genoten.  

De wereld lijkt in een rap tempo te verhar-
den, mensen vechten voor macht, voor hun 
eigen gelijk en  houden weinig of zelfs hele-
maal  geen rekening meer met elkaar. Dit 
gedrag zie ik in internationaal verband zoals 
in de Oekraïne en in het Midden-Oosten  
maar  ook veel dichter bij huis. Dit zie je ook 
in onze gemeente bij  het dossier 
’windmolens’. De ondernemers vechten voor 
hun bedrijf en inkomen en de omwonenden 
vechten voor hun uitzicht en het behoud van 
de waarde van hun bezittingen. De wereld 
verhard dus ook heel dichtbij, het tegenover-
gestelde van de handen ineen. Natuurlijk is 
het logisch dat we opkomen  voor ons gelijk, 
ons bezit en onze eigen belangen maar als 
dat ten koste gaat van je naasten, je buren, 
je dorps- of stadsgenoten dan is dat ieder 
voor zich en niet  handen ineen.  

We staan  aan de vooravond voor de verkie-
zingen van provinciale staten (volgend voor-
jaar) en daar aan gelieerd (want ‘getrapt’) 
de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Een 
spannende tijd ook voor het CDA. Het lijkt 
erop dat we de stijgende lijn weer te pakken 
hebben, na de laatste Tweede Kamer verkie-
zingen zowel intern als extern. En bij de ge-
meenteraadsverkiezingen hebben we het 
hier in Súdwest-Fryslân heel goed gedaan. 
Dit heeft erin geresulteerd dat we het voor-
touw mochten nemen tijdens de onderhan-
deling over de coalitie en dat we 2 wethou-
ders en wederom 10 raadsleden hebben 
kunnen leveren. Het betekent ook direct dat 
het CDA een grote verantwoordelijkheid 
draagt in de gemeente. Deze grote verant-
woordelijkheid willen we ook graag terug 
voor de hele provincie Fryslân en dat kan. De 
advieslijst is door de vertrouwenscommissie 
opgesteld en daar gaan we de aankomende 

ledenvergadering over praten en stemmen. 
Een advieslijst waaraan onze gemeente een 
aantal  goede mensen  levert. Op nummer 1 
en nummer 2 staan Sander de Rouwe respec-
tievelijk  Sietske Poepjes. Op nummer 4 Fer-
nande Teernstra onze huidige Statenlid en 
op nummer 10 staat Hans Visser, recent 
verhuist naar Oldeholtpade maar tot maart 
was hij fractievoorzitter van onze fractie.  
Tijdens deze ledenvergadering gaan we ook 
het conceptprogramma voor de provinciale 
verkiezingen  doornemen en beoordelen en 
daar waar nodig input leveren om het naar 
onze mening te verbeteren. Een gedeelde 
verantwoordelijkheid, een kernwaarde van 
het CDA.  

Wij als CDA  slaan de handen ineen  om een 
goed resultaat te halen en draagvlak te cre-
ëren  bij onze leden en zelfs breder, namelijk 
alle burgers. Draagvlak, nodig  om zowel 
onze gemeente, onze provincie én ons land 
daadkrachtig te besturen . 

Sijbren Mulder 
Voorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân 

Van de voorzitter 

De handen ineen 

hun project, in het geval er draagvlak be-
staat bij de bevolking. 

In de vele besprekingen in de commissie 
Doarp, Stêd en Omkriten en de Gemeente-
raad hielden we ons als raadsleden aan de 
gestelde kaders, die vervolgens met een 
open karakter zijn bekend gemaakt aan de 
GS en PS van Fryslân. De fractie is van me-
ning dat wij in SWF ook best wel een bijdra-
ge kunnen leveren in de opwekking van 
duurzame energie. 

Het lastige voor ons is gelegen in het feit dat 
zowel Raad, Commissie als College te maken 
hebben met beperkingen in de bevoegdhe-
den in het aanwijzen van locaties voor wind-
turbines! Die bevoegdheden zijn vooral toe-
bedeeld aan de provincie. Die bepaalt in 
hoge mate waar clusters van windturbines 
geplaatst kunnen worden of waar windturbi-
nes kunnen worden uitgebreid qua aantal-

len. Komt de Provincie “er binnen de gesteld 
termijn niet uit”, dan bepaalt het Rijk vervol-
gens hoe de kaarten ingetekend worden! 

Terwijl het CDA pleit voor een gedegen over-
leg met de Mienskip en als opvatting han-
teert dat de uitbreiding van windturbines 
maatschappelijk verantwoord moet zijn, 
houden de berichten over bezorgdheid van 
zowel initiatiefnemers als de omwonenden 
aan. 

De CDA fractie hoopt dat de dorpsgemeen-
schappen, nadat de concrete plannen be-
kend zijn geworden, sterk genoeg blijken te 
zijn om het verloren vertrouwen over en 
weer terug te winnen. En dat belangrijke 
items voor de Mienskip bespreekbaar zijn 
voor een ieder die zich maatschappelijk ac-
tief opstelt in die eigen regio! 

 

We vinden als CDA fractieleden dat we ons 
ook positief op moeten stellen tegen over 
alternatieven van schone energie: dus ook 
inzetten op energiebesparing, het gebruik 
van zonne-energie, de zelfvoorziening in de 
energiebehoeften enzovoort. 

De komende weken is het voor de CDA-fractie 
en de collegeleden ook een periode van af-
wachten wat de uitkomsten zullen bieden 
van de besprekingen in de provincie. Wordt 
het windstil of is er storm op komst? 

 We stellen u te zijner tijd graag op de hoog-
te! 

 

Jentje Steringa, 
fractielid CDA-SWF 

(Vervolg van pagina 1) 
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Het zal inmiddels bekend zijn, maar per 1 

januari 2015 gaat er een aantal zorgtaken 

van het Rijk naar de gemeente. Er is al 

veel over gezegd en geschreven en dit zal 

zeker niet het laatste artikel zijn. In dit 

artikel beperk ik mij overigens tot de Wet 

Maatschappelijke  Ondersteuning (Wmo). 

De Wmo was al voor het grootste deel een 
taak van de gemeente, al of niet in een sa-
menwerkingsverband met meerdere ge-
meenten. Per januari 2015 wordt ook de 

begeleiding van de AWBZ overgeheveld naar 
het Wmo-takenpakket en komt daarmee ook 
onder verantwoordelijkheid van de gemeen-
te. Sommige voorzieningen kun je in groeps-
verband aanbieden, maar het zal ook vaak 
gaan om individuele begeleiding. Te denken 
valt aan  jongerenproblematiek en crisisge-
voelige gezinnen, woonbegeleiding, pedago-
gische thuishulp, gezinsondersteuning, in-
loophuizen, dagcentra, rehabilitatietrajecten 
voor verslaafden, gehandicaptensport, enzo-
voort. Het gaat in de Wmo altijd om extra-
murale zorg, de intramurale zorg blijft bij de 
AWBZ, maar met ingang van januari onder 
verscherpte voorwaarden, maar dat valt 
buiten de strekking van mijn verhaal.  

Niet bang zijn voor overheveling 

Moeten wij als CDA bang zijn voor de overhe-
veling van taken? Het antwoord daarop 

moet “neen” zijn. Een belangrijk uitgangs-
punt van de christendemocratie is het subsi-
diariteitsbeginsel, wat inhoudt dat verant-
woordelijkheden op een zo laag mogelijk 
niveau worden gelegd. Met andere woorden 
de ondersteuning en begeleiding van kwets-
bare medemensen op gemeentelijk niveau 
brengen.  

Er zal meer gekeken worden naar wat men-
sen zelf (nog) kunnen, al of niet met behulp 
van mantelzorgers, dan naar waar ze recht 
op hebben. Een terugtredende overheid is 
niet erg, want wie teveel op de overheid 
leunt wordt lui en zorgeloos. Maar van de 
overheid mag wel worden verwacht dat zij 
aandacht heeft voor wie niet in staat is mee 
te doen. Iedereen doet ertoe! 

Kracht van de gemeente 

Wat is nu de kracht van de gemeente ten 
opzicht van de rijksoverheid? De gemeente 
staat veel dichter bij de burger, die op zijn 
beurt directer toegang heeft tot de facilitei-
ten die de gemeente wil bieden. Gemeenten 
zijn in staat maatwerk te leveren. Onze ge-
meente gaat samen met Littenseradiel wer-
ken met gebiedsteams. In die gebiedsteams 
zijn alle disciplines van de zorg direct of indi-
rect vertegenwoordigd.  Daarmee wil de 
gemeente te voorkomen dat er hiaten in het 
zorgaanbod ontstaan. Dat gaat van schuld-
hulpverlening tot problemen die de vergrij-
zing met zich meebrengt. 

Hoe die gebiedsteams worden samenge-
steld? Op dit moment is de gemeente daar-
mee bezig. U hoort daar zeker nog meer van. 
De CDA-fractie gaat wat dit betreft voor kwa-
liteit, waarbij toegankelijkheid voor ons heel 

belangrijk is. Een sterk punt van de ge-
biedsteams zijn de zogenaamde keukentafel-
gesprekken. Elke zorgvraag die rechtstreeks 
of via bijvoorbeeld de huisarts komt begint 
met zo’n gesprek. Dan wordt de gehele per-
soonlijke situatie van de zorgvrager doorge-
nomen, waarna onder andere wordt beoor-
deeld wat de  zorgvrager zelf nog kan, even-
tueel met behulp van haar of zijn omgeving. 
Kortom, zorg op de persoonlijke maat toege-
sneden en geen standaard protocollen. De 
CDA-fractie gaat ervan uit dat de zorg vol-
doende geborgd is en dat mensen die de 
zorg (welke ook) echt nodig hebben die ook 
krijgen.  

Kostenbesparing 

Is de decentralisatie van zorgtaken dan geen 
kostenbesparing van de rijksoverheid? Jaze-
ker, de regering wil daar enkele miljarden 
aan overhouden.  En toch wil de regering de 
kwaliteit van zorg overeind houden. Eigenlijk 
zegt de regering tegen de gemeenten wat 
het bestuur van Feyenoord tegen de trainer 
zegt: “Wij verkopen de drie beste spelers, 
maar je moet wel kampioen worden!” 

Het CDA is van mening dat door het leveren 
van maatwerk de zorg niet hoeft te verslech-
teren. Integendeel, zorg is meer dan geld 
alleen! 

Niemand tussen wal en schip 

Wij zijn erg benieuwd hoe één en ander zich 
na 1 januari 2015 zal ontwikkelen. Veel zal 
anders gaan, maar de participatiemaatschap-
pij past prima in het CDA uitgangspunt van 
gespreide verantwoordelijkheid. Vroeger 
zouden we misschien zeggen naastenliefde 
of burenplicht.  Minder overheid en meer 
samenleving zegt Sybrand Buma in de TV-
spot. Daar zijn wij het mee eens, maar wat 
de geldmiddelen betreft geldt ook hier: De 
kruik gaat zolang te water tot ‘ie barst. Nie-
mand mag na de transitie per 2015 tussen de 
wal en het schip geraken. Wij zijn niet 
slechts volksvertegenwoordigers, maar ook 
de ogen en oren van de samenleving. U mag 
van ons verwachten dat wij die open hebben 
en ons daarop aanspreken. U mag op ons 
rekenen, wij rekenen ook op u.  

 

Namens de CDA-fractie, 
Pieter Dijkstra, raadslid 

 

Wmo in de gemeente  
Fractielid Pieter Dijkstra over de overheveling van zorgtaken naar de gemeente 
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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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Op woensdag 19 maart was het voor mij 

de derde keer dat ik, op een verkiesbare 

plek, voor het CDA mee mocht doen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer 

was het net wat anders als anders omdat 

ik halverwege februari uitgerekend was 

van ons tweede kindje.  

Op 15 februari is onze dochter Anna geboren 
en dat betekende dat ik niet volledig mee 
kon draaien tijdens de campagne. Dat voelde 
best raar, wel verkiesbaar zijn en maar wei-
nig campagne voeren. Facebook en Twitter 
zijn dan mooie media om het ‘CDA-geluid’ te 
kunnen laten horen. En het uiteindelijke 
resultaat van de verkiezingen was geweldig, 
samen met negen andere enthousiaste CDA-
ers mag ik in de komende bestuursperiode 
opnieuw vorm en inhoud gaan geven aan 
het raadswerk.  

Uitdaging 

In de afgelopen twee perioden was ik com-
missielid van de commissie Onderwijs en 
Welzijn, zowel in de voormalige gemeente 
Sneek als vervolgens van de commissie Boar-
ger en Mienskip (in de gemeente Súdwest-
Fryslân). In deze commissies komen onder-
werpen als cultuur, kernenbeleid, huisves-
ting van onderwijs en de drie decentralisa-
ties (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg 
aan langdurig zieken en ouderen) aan de 
orde. Mooie en belangrijke onderwerpen 
maar na acht jaar werd het voor mijn gevoel 
tijd voor een nieuwe uitdaging. En deze uit-
daging kwam langs in de vorm van het voor-
zitterschap van de commissie Bestjoer en 
Finansjes. Deze commissie behandelt onder-
werpen als financiën, veiligheid en dienstver-
lening en sluit daarmee goed aan bij de stu-
die bestuurskunde/overheidsmanagement 
die ik juni vorig jaar aan de Thorbecke Acade-
mie heb afgerond. 

Voorzitter 

De rol van voorzitter is nieuw voor mij en 
bevalt goed. Het is een mooie taak om de 
vergadering in goede banen te leiden. Daar-
naast is het tijdens de vergadering de taak 
van de voorzitter om van de commissie te 
weten te komen wat zij wil met het raads-
stuk dat wordt behandeld, kan het een ha-

merstuk worden of moet het stuk geagen-
deerd worden voor de gemeenteraadsverga-
dering? De commissievergadering kan door 
het te behandelen onderwerp, insprekers of 
veel publiek op de tribune dynamisch verlo-
pen. Op zo’n moment is het als voorzitter 
best lastig om alle ‘kikkerts in de kroade’ te 
houden. Voor mij is het, na acht jaar com-
missielid te zijn geweest, wennen om niet 
meer (inhoudelijk) actief deel te nemen aan 
een discussie. Het is daarom  erg prettig dat 
je als commissievoorzitter met raad en daad 
bijgestaan wordt vanuit de griffie.  

Goed geïnformeerd 

Het voorbereiden van de commissievergade-
ring begint met het lezen van de stukken die 
op de commissieagenda staan. Vervolgens is 
er de vergadering van het presidium. Het 
presidium bestaat uit de burgemeester, de 
gemeentesecretaris, de griffier, de voorzit-
ters van de drie verschillende commissies en 
twee fractievoorzitters. Tijdens deze vergade-
ring worden onder andere de agenda’s van 
de verschillende commissies uitgebreid be-
sproken en kunnen er nog aanpassingen 
worden gedaan aan de agenda’s. Vervolgens 
wordt elke commissievoorzitter, vlak voor de 
vergadering, door de commissiegriffier inge-
licht over alle bijzonderheden van de com-

missievergadering. De commissiegriffier 
zorgt er voor dat je als voorzitter goed geïn-
formeerd aan de vergadering kunt beginnen 
en zit letterlijk aan je zijde tijdens de com-
missievergadering.  

Zin in! 

Alles bij elkaar dus veel veranderingen en 
mooie uitdagingen voor mij deze komende 
periode. Samen met de andere CDA fractiele-
den gaan we voor een bestuursperiode waar-
in het CDA geluid goed terug te vinden is. Ik 
heb er zin in!  

O ja, de commissie- en raadsvergaderingen 
zijn (in principe) openbaar en te volgen via 
internet (sudwestfryslan.raadsinformatie.nl). 
De vergadering zijn ook achteraf terug te 
zien via het internet. Een leuke tip is om u op 
te geven als gast van de raad via grif-
fie@sudwestfryslan.nl.  Tijdens dit avondvul-
lende programma wordt u op de hoogte 
gebracht van alle werkzaamheden van de 
gemeenteraad. 

Petra van den Akker 
CDA-fractie 

 

 

‘Alle kikkerts in de kroade halde’ 
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Fractielid Petra van den Akker over het voorzitterschap van de commissie ‘Bestjoer en Finansjes’  
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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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Algemene 

Ledenvergadering 

CDA Súdwest-Fryslân 

Vrijdag 
24 oktober 2014 

Dorpshuis Pingjum  
Lammert Scheltesstraat 12 

8749 GV Pingjum 
(Telefoon: 0517-579716) 

Aanvang 19.30 uur 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen en verstuurde stukken 

5. Vaststellen notulen Algemene leden-

vergadering CDA-SWF dd 15 april 

2014 (zie elders in dit blad)  

6. Aankondiging datum themabijeen-

komst 

7. Uit de fractie en de raad (toelichting 

door fractievoorzitter Hans Hettinga 

en CDA-wethouder Offinga) 

8. Financiën:  

-  goedkeuring begroting 2015 

-  verantwoording kosten verkiezin-

gen gemeenteraad 

9. Nieuwe bestuursleden  

10. Rondvraag 

11. Afsluiting huishoudelijk deel van 

deze vergadering 

Korte koffiepauze 

12. Vaststellen kandidatenlijst Provinciale 

verkiezingen / * Waterschapsverkie-

zingen (conform de procedure **) 

13. Vaststellen Provinciaal verkiezingspro-

gramma * 

14. Sluiting 

 

* De conceptkandidatenlijst en het concept-
programma zijn een half uur voor vergade-
ring in te zien in de vergaderzaal in Ping-
jum. Daarnaast zijn ze digitaal beschikbaar 
(in pdf). U kunt een exemplaar opvragen bij 
de secretaris door een e-mail te sturen naar 
secretariaat@cda-swf.nl of door de secreta-
ris van de afdeling (Bianca Domhof) te bel-
len op 06-13914649. Zij stuurt u dan de 
documenten per e-mail toe. 

** zie toelichting elders in dit blad 

Verslag ALV 15 April 2014 
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Hommerts/Jutrijp, aanwezig ruim 25 
leden 
 
Sijbren Mulder heet iedereen van harte 
welkom. De voorzitter gaat in zijn ope-
ningswoord in op de vraag waar Pasen 
over gaat. Hij legt de link met het ver-
driet in Oekraïne en de hoop die Pasen 
biedt.  
 
Agenda: 
De agenda wordt ongewijzigd vastge-
steld. 
 
Mededelingen:  
Er is een aantal berichten van verhinde-
ring binnen gekomen: Rinske Poiesz, 
Anneke Koster, Petra van den Akker, 
Betty Tamminga, Maarten Offinga, 
Karel Lever, Sjoerd Kooistra, fam Huite-
ma, Pieter Dijkstra, Pieter de Vries, 
Henk Jan Greven, Koen Spijksma en 
Piet Fokkens. 
 
Ingekomen en verzonden stukken: 
De secretaris loopt de ingekomen en 
verzonden stukken langs. Het bestuur 
heeft op verzoek  van het provinciaal 
bestuur een aantal mensen voorgedra-
gen voor de lijst voor de provinciale 
verkiezingen. De personen zijn hiervan 
op de hoogte.  
 
Notulen vorige vergadering: 
Zowel redactioneel als inhoudelijk zijn 
er geen opmerkingen.  
 
Terugblik GR maart 2014: 
Marten Hoekstra blikt terug. Het was 
een intensieve campagne waarbij we 
van veel kanten hulp hebben gehad. 
Dat het dan z’n vruchten afwerpt met 
zo’n resultaat (opnieuw 10 zetels in de 
raad) is geweldig. Op 11 april is er een 
avond geweest in Gaast om de vrijwil-
ligers te bedanken. Dit is zeer gewaar-

deerd en was een geslaagde avond. 
Jentje Steringa onderstreept dit van 
harte.  
 
Uit de fractie: 
Hans Hettinga schetst de gang van 
zaken sinds de verkiezingen. Er wordt 
druk onderhandeld over de coalitie. 
Pieter de Vries en Anneke Koster wor-
den naar alle waarschijnlijkheid ook 
nog beedigd als raadslid. Intern zijn de 
taken verdeeld. Pieter Dijkstra is vice-
fractievoorzitter.  
Sander de Rouwe is benaderd als infor-
mateur. Gelet op wat er allemaal op 
ons af komt is er een coalitie met be-
hoorlijk draagvlak nodig.  
Opmerking uit de zaal, er is ook een 
goede oppositiepartij nodig.  
Op 7 mei is de 1e raadsvergadering.  
Vraag uit de zaal: denk om de rol die de 
steunfractieleden kunnen vervullen, 
hoeveel worden er gezocht? Het gaat 
om 3 (gelet op het aantal commissies)  
Hans Hettinga meldt ook dat afgespro-
ken is om over 2 jaar alle posities te 
evalueren. 
  
Financiën: 
Penningmeester Matthijs Beute geeft 
een toelichting op het resultaat via een 
sheet op de beamer. 2013 stond in het 
teken van drie zaken: afscheid Anneke 
Koster als penningmeester en zijn aan-
stelling, wisseling van bank (van ING 
naar Rabo) en de reservering voor de 
campagne.  
Sijbren vraagt of de penningmeester al 
een indicatie van de campagnekosten 
kan geven. Nee, nog niet. 
De kascommissie in de persoon van 
Frans Middelhoff meldt dat de financi-
ën er goed uitzien maar wil ook graag 
inzicht in de campagnebestedingen. 
Voorzitter zegt toe dat dit in de najaars-
vergadering zal gebeuren. Met die toe-
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zegging verleent de vergadering de pen-
ningmeester met algemene instemming 
decharge. Er wordt een nieuwe kascom-
missie benoemd, dhr Middelhoff wordt 
bedankt voor zijn inspanning. Johannes 
Wiersma wordt toegevoegd aan de kas-
commissie.  
 
Jaarverslag 
Iedereen heeft via het ledenblad kennis 
kunnen nemen van het jaarverslag. Er 
zijn geen opmerkingen. Behalve het 
verzoek van Frans Middelhoff om het 
jaarverslag ook op de website te publice-
ren. 
Jaarverslag wordt met dank aan de sa-
mensteller ongewijzigd vastgesteld.  
 
Afscheid bestuursleden 
Aansluitend richt de voorzitter het 
woord tot een aantal bestuursleden en 
(steun-)fractieleden dat afscheid neemt.  
Qua bestuur zijn dit de beide Martens, 
Boonstra en Hoekstra en Rinske Poiesz. 
Allereerst Marten Boonstra: Sijbren 
Mulder memoreert aan de lange carrie-
re van Marten in veel hoedanigheden 
binnen de CDA geledingen in onze afde-
ling. Wat Marten vooral typeerde was 
de zeer prettige omgang in alle situa-
ties. Voorzitter zet de woorden kracht bij 
met een bon en een bloemetje, de aan-
wezigen ondersteunen dit met applaus. 
Marten Boonstra zegt in een reactie 
vanaf de jaren zeventig met veel plezier 
actief te zijn geweest maar nu is het 
mooi geweest. 

 
Vervolgens de tweede Marten in het 
bestuur: Marten Hoekstra. Voorzitter 
karakteriseert Marten als een bouwer en 
een werker en vooral een handen uit de 
mouwen mentaliteit die zeer gewaar-
deerd is de afgelopen jaren in zowel de 
campagnecommissie als in de perma-
nente campagnecommissie. Ook deze 
woorden worden onderstreept met een 
bon en een bos bloemen.  

In zijn reactie bedankt Marten iedereen 
voor de prettige samenwerking en met 
name zijn ‘’maatje’’ in de campagne-
commissie Pieter Greidanus.  
 

In verband met de afwezigheid van 
Rinske Poiesz zal gezorgd worden dat 
de bloemen en de bon bij haar thuis 
worden afgeleverd. Rinske gaat van het 
bestuur naar de nieuwe fractie. 
 
Qua fractie nemen Henk Jan Greven en 
Hans Visser afscheid.  
Henk Jan Greven is afwezig, de bon en 
de bloemen worden bij hem thuis afge-
leverd. Hans Visser is er wel. De voorzit-
ter richt het woord tot hem en zegt dat 
Hans in de achterliggende raadsperiode 
er in is geslaagd om van de fractie één 
team te maken. Daarnaast beschikt hij 
over een groot verantwoordelijkheidsge-
voel om de coalitie te laten slagen in 
deze eerste periode na de fusie.  
De voorzitter bedankt Hans voor alle 
werk en onderstreept dit met een bon 
en bloemen.  

Visser bedankt iedereen voor de prettige 
samenwerking en zegt dat het CDA een 
constructieve club is maar dat het niet 
altijd gemakkelijk is geweest de afgelo-
pen jaren. Het heeft ook prive een zware 
wissel getrokken. Door de verhuizing 
naar een andere regio in Fryslan neemt 
hij weliswaar afscheid van de afdeling 
maar niet van het CDA, hij is kandidaat 
voor de lijst voor de PS en blijft voorzit-
ter van de bestuurdersvereniging. Hij 
wenst het CDA toe dat de provincie bij 

de komende verkiezing voor het EU op-
nieuw groen zal kleuren. Visser heeft tot 
slot nog een speciaal woord van waarde-
ring voor de beide CDA-wethouders. 
 
Qua steunfractieleden die afscheid ne-
men is alleen Theunis de Vries aanwe-
zig. Voorzitter memoreert zijn enthousi-
asme en zijn inzet en bedankt hem daar 
hartelijk voor. En onderstreept dit met 
een bon en bloemen.  
Gunar Boon en Koen Spijksma zijn afwe-
zig, ook bij hen worden de bloemen en 
de bon thuis afgeleverd. 
 

Nieuw bestuurslid 
Hessel de Haan stelt zichzelf kort voor 
en wordt met applaus begroet als nieuw 
bestuurslid. 
 
Rondvraag 
Bianca Domhof zegt dat het altijd gaat 
om de mensen die er wel zijn, maar 
vraagt zich wel af hoe we bereiken dat 
er meer leden naar de ALV komen? 
Frans Middelhoff vraagt aandacht voor 
de beloofde themabijeenkomst. Het 
bestuur komt daar in de volgende verga-
dering op terug. 
Marten Hoekstra complimenteert de 
voorzitter met de hoeveelheid werk die 
deze verzet.  
 
Sluiting  
Vervolgens sluit voorzitter Sijbren Mul-
der onder dankzegging aan alle aanwezi-
gen dit deel van de vergadering.    
 
Na een korte pauze geeft de voorzitter 
het woord aan Wiebe Strikwerda, CDA-
kandidaat voor het Europees Parlement. 
Strikwerda gaat naast zijn persoonlijk 
motieven voor zijn kandidaatstelling in 
op het belang van de EU en de gang van 
zaken in Brussel waar hij tijdens een 
stageperiode al kennis mee heeft kun-
nen maken. Aansluitend ontspint zich 
een levendige discussie over de rol van 
de EU in ons dagelijks leven en de posi-
tie van het CDA daarin.  
 
Voorzitter bedankt de inleider voor zijn 
enthousiaste verhaal met een passend 
boek en sluit de vergadering met het 
lezen van een gedicht over Pasen. 
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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 

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-

Bestuurslid aan het woord: Hessel de Haan 

Even voorstellen 

Begin 2014 ben ik in het bestuur van CDA Súd-
west-Fryslân gekomen. Ik ben Hessel de Haan 
en ik ben 36 jaar. Samen met mijn vriendin 
woon ik inmiddels anderhalf jaar in Scharnegou-
tum. Ik heb een agrarische achtergrond en kom 
oorspronkelijk uit Vrouwenparochie, gemeente 
Het Bildt. Momenteel ben ik werkzaam in de 
financiële sector. 

Politieke voorkeur 

Sinds 2011 ben ik lid van het CDA. Wat mij on-
der andere aanspreekt is de C. Ik heb een chris-
telijke opvoeding gehad. Mijn ouders hebben 
mij waarden en normen bijgebracht die ik ook 
weer herken bij het CDA. Een voorbeeld hiervan 
is het omzien naar elkaar, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid nemen. 

CDA Súdwest-Fryslân 

In november 2013 was ik aanwezig bij de Alge-
mene Ledenvergadering van CDA Súdwest- Frys-
lân.  Vrij snel daarna werd ik benaderd door een 
raadslid van het CDA met de vraag om op de 
kieslijst te staan voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Ik heb daarmee ingestemd en vervol-
gens heb ik tijdens de verkiezingen actief cam-
pagne gevoerd op verschillende gebieden. Ik 

heb mogen ervaren dat de 
leden zeer met elkaar betrok-
ken zijn. Ik ben dan ook blij 
dat het CDA Súdwest-Fryslân 
die betrokkenheid wil door-
trekken naar de burger toe. 
Het is belangrijk dat we luis-
teren naar wat de burger wil. 
Dit is een essentieel punt dat 
we ook tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen naar voren 
hebben laten komen.  

Toekomst 

Een van de plannen van CDA Súdwest-Fryslân 
die mij erg aanspreekt is de inzet op verjonging. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in no-
vember 2013 kreeg dit onderwerp veel aan-
dacht. Ook  ik vind dat dit onderwerp hoog op 
de agenda moet staan. Het is belangrijk om niet 
alleen te kijken hoe we die groep bereiken, 
maar dat we ze ook daadwerkelijk weten te 
bereiken. We mogen tevreden zijn met de ken-
nis en ervaring van de zittende raadsleden. Het 
zou een winwin-situatie zijn als deze raadsleden 
hun kennis en ervaring delen met de toekomsti-
ge (jongere) leden. Daar kun je wat mij betreft 
niet vroeg genoeg mee beginnen! 

Procedure in de aanloop 
naar de PS- en de Water-
schapsverkiezingen 

Op vrijdagavond 24 oktober wordt 
in zoveel mogelijk afdelingen in 
Fryslân de kandidatenlijst vastge-
steld. Alle afdelingen kunnen hun 
invloed hierop uitoefenen. De con-
ceptlijst is al bekend en kan bij de 
secretaris opgevraagd worden (zie 
de gegevens bij de agenda elders in 
dit blad).  

Het concept-verkiezingsprogramma 
wordt uiterlijk 15 oktober naar de 
afdelingen gestuurd, op 13 oktober 
bespreekt het provinciaal bestuur 
het concept. Na 15 oktober kan dit 
programma digitaal opgevraagd 
worden bij de secretaris van de 
afdeling (zie de gegevens bij de 
agenda elders in dit blad). 

Een papieren versie van zowel de 
kandidatenlijsten als het program-
ma is voorafgaand aan de ALV in 
Pingjum op 24 oktober vanaf 19.00 
uur in te zien in de zaal.  
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De Wethouders: 
 Gea Akkerman-Wielinga 

 
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, On-
derwijs en Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid en 
Jeugdzorg 
secr.akkerman@sudwestfryslan.nl  

 Maarten Offinga  
 
Portefeuille: Financiën, Economische zaken, Toeris-
me en Recreatie, Grondexploitatie 
secr.offinga@sudwestfryslan.nl  

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 
Penningmeester 
Sneek 
beute02@home.nl 
0515-852511 

 Carin Boersma-Staats 
P.R. en Communicatie 
Sneek 
0515-424848 
cbo@home.nl 
 

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

 Hessel de Haan 
Lid 
Scharnegoutum 
hesseldehaan@hotmail.com 

De fractie: 
 

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

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

 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  

 Pieter de Vries 
Fractiesecretaris 
Bolsward 
06-51483296 
fractiesecretaris@cda-swf.nl 

 Anneke Koster-Klijnstra 
Oppenhuizen 
0515-559345  
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl  

Informatie 


