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Succes
komt niet

zomaar uit
de lucht
vallen
Foto: Ruben van Vliet

(maar Sander wel)
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Van de voorzitter

Voorjaar
Het is voorjaar, de eerste bloemen bloeien
en het eerste kievietsei is gevonden. Kievietseieren zoeken, politiek een gevoelig onderwerp. Is het nu goed voor de vogelstand of is
het verstorend. Zelfs onderzoekers spreken
elkaar tegen, dus er zit veel emotie bij. Emotie bij de voorstanders en emotie bij tegenstanders, en daar laveert de politiek tussendoor. Laveren tussen voorstanders en tegenstanders is een kunst. Ons CDA heeft gelukkig een missie, die vertaald is in een visie die
weer terugkomt in onze 4 kernwaarden solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid,
rentmeesterschap en publieke gerechtigheid . Onze kernwaarden waar we altijd op
terug kunnen vallen als er beslissingen genomen moeten worden.
Het is voorjaar, de werkzaamheden van onze
agrarische ondernemers op het land beginnen weer. Voor de melkveehouders een onzeker jaar. Hoeveel schade hebben de muizen
veroorzaakt? Kunnen we ons land wel herstellen of zijn ze er nog en hoeveel gaat ons
dit kosten? Onder druk van de Friese CDA
politiek heeft provincie Fryslân voorgesteld
om een lening ter beschikking te stellen voor
knelgevallen. Een goed signaal om gezonde
bedrijven niet kopje onder te laten gaan. Een
signaal dat we als CDA blij zijn met deze sector en deze sector voor Fryslân willen behouden.

Het is voorjaar, het voorjaar is het begin van
de zomer. De zomer waarin onze gemeente
gastvrouw is voor de vele toeristen die hier
komen. Ze zijn van harte welkom! Het toerisme is een sector die veel inkomsten genereerd in onze gemeente. Tijdens onze ledenvergadering op 21 april doet een succesvolle
ondernemer in de toeristische sectorzijn
verhaal. Iedereen is hierbij welkom.
Het is april 2015. Maart was verkiezingstijd
voor de provinciale staten. Verkiezingstijd is
altijd spannend, maar deze keer had ze een
extra dimensie: De Provinciale Statenverkiezingen zijn ook direct verkiezingen voor de
Eerste Kamer. Voor het besturen van ons
land is het belangrijk dat er in de Eerste Kamer voldoende draagvlak blijft voor besluiten uit de Tweede Kamer. Wij als CDA doen
graag mee maar alleen met goede wetten.
Wetten die passen bij onze visie en onze
kernwaarden. Foute voorstellen zullen wij
als CDA niet steunen. Dat zal iedere politicus
moeten respecteren. Natuurlijk, politiek is

geven en nemen, maar wel binnen de kaders
die bij onze partij horen. Dus deze verkiezingen hebben veel landelijke invloed. Maar we
moeten Provinciale Staten daardoor niet
naar de achtergrond laten schuiven. Het CDA
Súdwest-Fryslân levert heel goede bestuurders met Sander de Rouwe en Sietske Poepjes, op het moment van schrijven nog beide
kandidaat-gedeputeerde, kan het mooier? En
daarbij natuurlijk ook nog uit onze gemeente
Fernande Teernstra. Veel succes en we rekenen op een goede uitkomst!
Voorjaar 2015, een mooie tijd tegemoet, de
dagen worden langer en de temperaturen
hoger. Maar laten we niet vergeten dat veel
mensen het moeilijk hebben, burgers in oorlogsgebieden hier relatief dichtbij. Laten we
aan hen denken en door het denken hen
helpen bij hun dagelijkse beslissingen. Soms
beslissingen van leven of dood, te gruwelijk
om waar te zijn, maar het is waar. Laten we
ons als Christenen in ieder geval niet uit
laten spelen door andere gelovigen, laten
we een ieder respecteren in hoe ze zijn en
waarin ze geloven.
Sijbren Mulder
Voorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

6 maart: in alle vroegte croissants uitdelen op de
stations van Workum en Sneek

Foto: Ruben van Vliet
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Bolsward blijft open, onderzoek naar drie opties voor Workum

Zwembaden in Súdwest-Fryslân
In de raadsvergadering van 19 februari jl. is opnieuw gesproken

over de zwembaden in de gemeente. De CDA-fractie kiest om een
zwembad in Workum te behouden, bij voorkeur in de buurt van de
scholen, voetbalvelden, huidig zwembad en sporthal.

Het CDA hecht grote waarde aan de denkrichting van de inwoners die
willen meedenken hoe dit plan verder uitgewerkt kan worden. Wij
als raadsleden zitten immers in de raad als volksvertegenwoordiger!
In de commissievergadering van 4 februari is ook een geweldige betrokkenheid uit Workum en Bolsward bij dit onderwerp gezien.
Er is door ons als CDA een amendement opgesteld wat nader onderzoek wenst over de plek, haalbaarheid, financiën, draagvlak en mogelijkheden van het zwembad op de huidige plek en onderzoek bij
het Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest Friesland. In eerste instantie bleek dat de hele raad zich hier achter zou scharen. Echter,
VVD en GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân kwamen met een aanvullend amendement Hierin wordt gevraagd het onderzoek ook te
richten op de optie 3, bij Mondeel op it Soal.

Deze optie wordt niet gedragen door de inwoners en plaatselijk belang. Daarom hebben wij voor onderzoek optie 1 en optie 2 gekozen,
en tegen optie 3 gestemd. De meerderheid van de raad heeft gekozen voor de uitgebreide versie van het onderzoek van de VVD.

Het onderzoek naar de mogelijkheden moet klaar zijn bij de behandeling van de Perspectiefnota 2015 in juni. Het college moet dan met
een definitief voorstel komen, zodat wij een goed onderbouwd
besluit kunnen nemen over de toekomst van het zwembad van
Workum!

Uilkje Attema

Op campagne in Sneek
Foto: Ruben van Vliet

5
5

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
6

Campagnevoeren is “wille”
Afgelopen weken waren de meeste dorpen
en steden in Fryslân groen. Van de Hoofdstraat in Wolvega tot het overdekte winkelcentrum in Damwoude, overal waren CDAers campagne aan het voeren. Zo ook in
Súdwest-Fryslân. Het accent lag vroeg in de
campagne op Bolsward. Daar vond een
spectaculaire start van de campagne plaats,
onder andere doordat Sander de Rouwe
samen met de jongste kandidaat van de
lijst, Sibrecht Veenstra, een parachute
sprong maakte.
De campagne was al een week eerder gestart, maar toen liet het weer het niet toe
om de sprong te maken. Sander en Sibrecht
zijn veilig geland op de sportvelden in Bolsward en onthulden daar de nieuwe vlag van
CDA Fryslân.

Maar er is veel meer gebeurd. Het campagneteam had al weken van tevoren flyers,
vlaggen, spandoeken en ander campagnemateriaal besteld. Dat moest wel allemaal
verdeeld worden! Tientallen vrijwilligers zijn
daarmee druk in de weer geweest. Ook de
canvasdoeken zijn weer goed zichtbaar geweest in de weilanden, langs de wegen en

op strategische plekken. Het geeft een
mooie en positieve uitstraling. Minder leuk is
dat op sommige plaatsen onze borden vernield werden. Plat vandalisme of politieke
daden? Wie zal het zeggen. Er is wel iedere
keer aangifte van gedaan via het provinciaal
campagneteam. Ook andere partijen hebben
hier overigens last van gehad.
Veel contacten tijdens de campagne, maar
ook gesprekken over de politiek. Variërend
van de multiculturele samenleving tot de
grote kloof tussen de politiek en de burger.
Dat alles in een open en positieve houding
van het publiek tegenover het CDA. De mensen gunnen het CDA goede verkiezingen, dat
merk je overal.
Op een vroege vrijdagmorgen zijn om 7 uur
’s morgens de reizigers op de stations in
Workum en Sneek verrast met verse croissants. Veel positieve reacties! Reizigers vonden het leuk en waardeerden deze geste.

politiek overvleugelt de provinciale verkiezingen. Maar wat je ziet is dat in provincies met
een eigen identiteit, zoals Fryslân, herkenbare provinciale campagnes worden gevoerd.

Door het intensieve contact wat wij als CDAers onderling hebben, merk je dat iedereen
spontaan wil meehelpen. Kandidaten op de
lijst, leden en andere vrijwilligers. Niet iedereen heeft even veel tijd of gelegenheid om te
helpen, maar vele handen maken licht werk.
Door even snel met elkaar berichtjes uit te
wisselen (ideaal die moderne techniek!)
staat er zo weer een flyerteam klaar op zaterdagmiddag. Prachtig om te zien.
En al die inspanningen hebben een fantastisch resultaat opgeleverd! Het CDA is met
overtuiging de grootste in onze gemeente, in
Fryslân en een aantal andere provincies. Het
CDA is duidelijk weer op de weg terug met
een eigen positief geluid!
Matthijs Beute

Diezelfde dag ging de campagnetour van
Wommels naar Makkum en daarna naar
Workum en Hindeloopen. Iedere campagne
is weer anders, ook de huidige. De landelijke

Foto’s: Ruben van Vliet

Foto: Ruben van Vliet
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Bestuurderspartij? Mooi niet!
Vorig jaar rond deze tijd werd het CDA win-

naar met de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit jaar was het CDA de grote winnaar met
de provinciale verkiezingen. Wat een gewe-

Tussen de bedrijven door stemmen we veel
op elkaar af: wat onze CDA-strategie is en
hoe we inhoud en kleur geven aan het CDAprogramma. We zijn beide nauw betrokken
bij de ontwikkeling van de portefeuille Zorg.
De Zorg voor ouderen, jeugd, zieken noem
maar op. De Zorg vraagt maximale aandacht.

Lastige keuze

dige prestatie en hulde voor de vele CDA-

Over de schutting
leden die meegeholpen hebben om dit
resultaat te bereiken.
In de Gemeente Súdwest-Fryslân is een totaal nieuw college geformeerd bestaande uit
CDA/PvdA/FNP/D66 en met enthousiasme
zijn we aan de slag gegaan. Gea Akkerman
staat haar mannetje (correctie vrouw) met
de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Jeugdbeleid en Onderwijs. Het
woord “ze staat haar mannetje” mag trouwens gezegd worden bij het dossier Windmolens. Door vriend en vijand (die laatste heeft
ze volgens mij niet) wordt ze gezien als één
van “DE” beleidsbepalers van Leeuwarden
tot Den Haag. Het is een voorrecht om met
twee CDA’ers in het college te mogen zitten.
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van gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit te kunnen laten doorklinken, zoals
het in stand houden van zorg en goed onderwijs. Het draait uiteindelijk in onze visie om
Mensen. Mensen zoals u, jij, uw buurman of
buurvrouw, opa of oma of de zorg voor je
eigen kind. Daar staan we voor!

Daarnaast zijn de portefeuilles Financiën,
Den Haag heeft de taken rondom de Zorg
Grondzaken, Economie-Werkgelegenheid en
letterlijk over de schutting gegooid met fors
Recreatie en Toerisme door het CDA ingeminder geld en soms ongrijpbare voorwaarvuld. Het CDA heeft zich tijdens de vorige
den. Dat maakt het
verkiezingen sterk
bijzonder complex
gemaakt met het
maar ook uitdagend
We zeggen wat we doen Kernenbeleid maar
voor het college om
kiest nu voor Economet een “Menselijke
mie- en Werkgelegenen
Maat” voorstellen te
heid. Dit was een
doen. Dat is niet
we doen wat we zeggen lastige keuze omdat
altijd even gemakkehet Kernenbeleid het
lijk als de budgetten
kindje van het CDA is.
fors door het Rijk worden gekort. Soms
Het werd door iedereen gezien en werd de
speelt een gevoel van oneerlijkheid en boossuccesformule van de herindeling en het
heid jegens Den Haag op. Toch hebben we in
CDA. De slogan bij het kernenbeleid was:
de coalitievorming bewust gekozen voor de
“we zeggen wat we doen en we doen wat
portefeuilles Zorg, Onderwijs, Jeugd. We
we zeggen”. De slogan spreekt tot de verzien het als een uitdaging om de CDA-visie
beelding en straalt op het CDA af.

Vitaal
Toch hebben we het kernenbeleid losgelaten
omdat we meer en meer de maatschappelijke noodzaak zagen en zien om aandacht te
geven aan de werkgelegenheid. Wij zien
“werk” als de sleutel voor een sociale samenleving. We hanteren daarbij in het coalitie akkoord het sleutelwoord “Vitaal”. Vitaal
zegt: In balans, krachtig, energiek, levenskrachtig. De essentie van een gemeente is
zorg te dragen voor de kracht van de samenleving. We staan voor een vitale samenleving waarin mensen door samenwerken en
zelfredzaamheid meer doen dan voorheen.
Ja , dat is deels veroorzaakt doordat de gemeente minder geld krijgt vanuit Den Haag.
Maar het geeft ook aan dat de samenleving
zich weer meer aan het hervinden is in wat
men samen wil en doet. Als gemeente zoeken wij nieuwe werkvormen om de samenleving te versterken. Een vitale economie is
daarbij een belangrijke voorwaarde. Minder
werkelozen leidt tot minder uitkeringen,
biedt meer kansen op maatschappelijke betrokkenheid en sociale binding. Een vitale
economie dient een hoger doel: “een vitale
samenleving”. Dit is de kern waar het CDA
voor staat. Dus er is werk aan de winkel.
Verkiezingsuitslagen zijn natuurlijk leuk en
even nagenieten is geen straf, maar het legt
direct de uitdaging bij ons allen neer wat de

strategie voor de volgende verkiezingen
moet zijn. Sterker nog: “Wat is het CDA –
geluid “ dat we laten horen dat de kiezers in
Súdwest-Fryslân aanspreekt? Daar staan we
dan voor!

CDA’er in Ghana
Het doet me denken aan m’n buurjongen
Robin Rijpma. Hij is al meer dan een jaar
actief in Ghana om eenzame, verwaarloosde
kinderen te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. Robin is na zijn studie
sociologie enthousiast CDA’er geworden.
Robin bewonder ik om zijn zuivere toewijding voor onze medemens. Maar ook z’n
heerlijke enthousiasme voor het CDA. In een
familie-video boodschap medio januari
spoorde hij iedereen aan om CDA te gaan
stemmen. Wat een held, vanuit Ghana voor
het CDA stemmen. Ik heb Robin gevraagd om
voor de volgende editie een verhaal te schrijven over zijn waardevolle werk in Ghana. Hij
staat ergens voor en daar kunnen wij van
leren.

onze verantwoordelijkheid. Maar dat kunnen
en willen we als bestuurders niet alleen. Dat
doen we samen. We staan weer tussen de
mensen en doen dat met veel plezier en
enthousiasme. De groep CDA jongeren uit
Súdwest-Fryslân liet ook duidelijk weten er
niet alleen voor jongeren te zijn. Geen bijeenkomst organiseren alleen voor jongeren,
maar met z’n allen de straat op. Jong en
oud. Flyeren met Sander, voor het CDA.

Tussen de mensen
Dus Bestuurderspartij? Mooi niet! Die tijd is
geweest. Het CDA is een partij van tussen de
mensen. Mensen zoals Thom, Uilkje, Sander,
Klaas, Johan, Henny, Rinske, Pieter enz. enz.
mensen zoals u en ik die tussen de mensen
leven, werken en voor het CDA de straat op
gaan. Of je nu in Ghana voor het CDA bent,
in Sneek of ‘t Heidenskip, we staan voor een
goede zaak want het draait in het leven uiteindelijk om Mensen.
Daar staat het CDA voor:
“Mensen”

Jongeren
Het zijn juist de jongeren die het CDA meer
en meer gaan kleuren en op hun eigen wijze
een bijdrage leveren aan de toekomst van
het CDA. Vroeger “verstopten” we ons achter
het imago van een bestuurders partij. Dat is
een gepasseerd station. Ja, we nemen zeker

Maarten Offinga
CDA-Wethouder

Foto’s: Ruben van Vliet
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Aan het werk na de Provinciale Statenverkiezingen!
Verkiezingstijd is altijd een tijd van hectiek

maar ook van inspiratie. De hectiek is voor-

al of we voldoende mensen kunnen mobili-

seren om alle activiteiten die we graag wil-

len uitvoeren, ook kunnen doen. De inspira-

tie is vooral dat we tijdens het voeren van

campagne veel contacten hebben met bur-

gers en kiezers. Het eigenlijke het werk,

waarvoor we alles doen.

CDA Súdwest-Fryslân heeft een unieke positie
gekregen tijdens het samenstellen van de
kieslijst. Sander de Rouwe op nummer 1,
Sietske Poepjes op nummer 2 en Fernande
Teernstra op nummer 4. Dat is toch wel bijzonder dat één gemeente zoveel kwaliteit
kan leveren voor de provinciale staten.
Dan is de lijst samengesteld, het programma
geschreven en door de leden goedgekeurd
en het budget bepaald voor het voeren van
de campagne. Wat al snel duidelijk werd is
dat de campagne breder werd getrokken dan
alleen provinciaal. Door de uitslag van de
provinciale verkiezingen wordt de eerste
kamer ook gevormd. De leden van de eerste
kamer (senatoren) worden namelijk gekozen
door de leden van provinciale staten. Dat het
een landelijke campagne is geworden hebben we gemerkt. Sommige partijen richtten
zich daar alleen maar op. Als voorbeeld kan
de SP worden genoemd die Den Haag wilde
afrekenen, andere partijen richtten zich alleen maar op provinciale thema’s omdat ze
landelijk mogelijk afgerekend werden. Al
met al was het een interessant proces met
onverwachte acties. Ook de media speelden
daar uitermate handig op in.

Eigen campagneteam
Dan onze eigen campagne. Onze provinciale
campagne is volledig aangestuurd en gecoördineerd door het provinciale campagneteam.
Deze werden ondersteund door alle gemeentelijke campagneteams waarin bij ons Marten Hoekstra en Pieter Greijdanus een grote
rol hebben gehad. Veel creatieve ideeën
kwamen vanuit het provinciale team en werden mede uitgevoerd door ons eigen campagne team. Een heel karwei hebben we
gemerkt.
Het heeft wel betekent dat we in onze gemeente minimaal 3 weken lang actief zijn
geweest op straat in tijdens bijeenkomsten.
De provinciale lancering van de campagne
was in onze gemeente en daarbij viel Sander
de Rouwe bijna letterlijk uit de lucht in zijn
eigen woonplaats Bolsward. Een spektakel,
waar ook de speciale CDA Fryslân vlag werd
gepresenteerd. Vanuit deze aftrap ging het
bij ons door tot in alle windstreken van onze
gemeente. Bijna ieder huis heeft een flyer
ontvangen en er stonden tientallen borden
en spandoeken opgesteld.

Succes
Maar wat een succes op 18 maart. Het CDA is
weer de grootste partij in Fryslân en in Súdwest-Fryslân ook verreweg de grootste. 27%
van de stemmen in onze gemeente gingen
naar ons CDA, overweldigend. Enerzijds betekent het dat onze kiezers weer vertrouwen
hebben in ons CDA, anderzijds geven onze
kiezers ons ook de verantwoordelijkheid. We
willen dat graag, maar voelen ook dat we
deze verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Dan is het nu ook de tijd om de verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA neemt de lead
in het formeren van een coalitie. Een moeilijk en uitdagend proces, maar ook een proces waar we onze stem en dus uw stem kunnen laten horen en kunnen laten tellen. Dat
is onze verantwoordelijkheid en daarom
heeft u voor ons gekozen. Het is afwachten
hoe andere partijen op onze voorstellen gaan
reageren, maar we hebben gemerkt dat er
alle vertrouwen is in Sander de Rouwe als
aanvoerder en Geart Benedictus als informateur. We wensen vanuit onze kant de mensen alle succes toe en we gaan met elkaar
aan het werk.
Sijbren Mulder
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CDA stelt vragen over
terugdringen van de leegstand
Het CDA heeft schriftelijke vragen
gesteld in juli 2014 en in december
2014 tijdens het vragenhalfuurtje
vragen gesteld over de terugdringing van de leegstand. Binnenkort
komen er, volgens de burgemeester,
stukken met feiten en gegevens,
zoals een inventarisatie van de leegstand, particuliere initiatieven, een
overzicht van de eerste halfjaarsaanpak van de Binnenstad Sneek, een
overzicht van de resultaten van de
projectgroep en een overzicht van
initiatieven die er zijn. Onze CDA
wethouders Offinga en Akkerman
zijn de portefeuillehouders Leegstand Algemeen. Het streven is op
gelijke sporen te komen.
Kortom, volop werk aan de winkel.
Een prachtige uitdaging voor een
leefbaar centrum, maar ook daarbuiten invulling te vinden voor de vele
leegstaande panden die er zijn.
Rinske Poiesz

De rol van de Raad bij Ruimtelijke procedures - Klant centraal

Wijzigen bestemmingsplannen moet korter

Bij Súdwest-Fryslân worden veel bouwaanvragen ingediend. Soms moeten dan eerst
ruimtelijke procedures gevoerd worden om
het bouwen mogelijk te maken. En we weten
dat ruimtelijke procedures veel tijd vragen
en we weten ook dat de aanvrager altijd
haast heeft. In ons verkiezingsprogramma
2014-2018 staat duidelijk de intentie om
procedures korter te houden, effectief en
efficiënt werken, de klant centraal staathoog
op de agenda.
Als dan alle aanvragen wat het wijzigen van
het bestemmingsplan betreft via college,
commissie en raad moeten lopen, dan kost
dat veel tijd. En tijd is geld, bovendien is het
niet altijd efficiënt. Zo zijn de commissievergadering van DSO (Doarp, Sted en Omkriten)
vaak (te) lang.

De CDA fractie heeft dan ook van harte ingestemd met een werkwijze waarbij aanvragen
niet meer onnodig via raad en commissie
gaan; klantgericht.
Het gaat te ver om hier alle details te vermelden, maar als eenmaal de kaders (de
hoofdlijnen van het plan/verzoek) zijn vastgesteld, dan kan daarna een kortere procedure worden gevolgd.
De CDA fractie stelt dus de klant centraal,
waarbij de dienstverlening omhoog gaat!
Over twee jaar gaan we evalueren en maken
we de balans op.
Douwe Attema

CDA stemt in met nieuwe vaarroute bij Westhem
In de raadsvergadering van 19 februari heeft
de CDA fractie ingestemd met de financiering
van de ‘Reidmarroute’ bij Westhem. Deze
vaarroute is bedoeld voor het elektrisch varen. Het gaat om herstel van een al jaren
lange afgesloten boezemvaart die de verbinding vormde tussen de Bolswardervaart en
de Reidmar aan de noordkant van de Oudegaasterbrekken .Een actieve werkgroep uit
Westhem en Blauwhuis heeft lang (13 jaar !)
aan het herstel van de vaarroute gewerkt. De
route is destijds, ten tijde van de schaalvergroting in de landbouw, afgesloten van de
Friese boezem.
Onze gemeente Súdwest-Fryslân stelt een
aantal percelen beschikbaar voor andere
projecten in de omgeving (ten oosten van
Sneek). De provincie Fryslân draagt
€ 625.000,- bij, met andere woorden: het
kost de gemeente niet direct geld.
De fractie heeft ook ingestemd vanwege de
positieve geluiden uit Bolsward, immers dit

heeft ook raakvlakken met het Masterplan
Bolsward.
De planning is dat volgend jaar met de aanleg wordt begonnen, alle bruggen krijgen
dan een vrije doorvaarthoogte van 1,50 meter.

Electric-only
Fryslân is een belangrijke proeftuin voor
elektrisch varen. Het Friese Merenproject wil
deze schone, stille watersport stimuleren
met de aanleg van electric-only routes. Op
deze routes mogen alleen elektrisch aangedreven boten varen. Zo kunnen recreanten
daar in alle rust van de Friese natuur genieten. De Reidmarroute is een mooie uitbreiding van het routenetwerk in SúdwestFryslân. Daarnaast levert het bouwen en het
ombouwen van boten veel werk op, wat een
stimulans geeft aan de Friese economie.
Douwe Attema

11

Altijd het laatste CDA-Nieuws?
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van het CDA SúdwestFryslân? Bezoek dan regelmatig onze
website!

www.cda-swf.nl
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Algemene

Verslag ALV 24 oktober 2014

Ledenvergadering

CDA Súdwest-Fryslân
Dinsdag
21 april 2015
Dorpshuis 't Honk
Dorpsstraat 48,
8759 LE Exmorra
Aanvang 19.30 uur

Dorpshuis Pingjum
aanwezig ruim 35 leden
Sijbren Mulder heet iedereen van harte
welkom en opent - gelet op de situatie in de
wereld - met een gedicht over mensenrechten.

Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Ingekomen en verstuurde stukken
Vaststellen notulen Algemene
ledenvergadering CDA-SWF dd 24
oktober 2014 en extra ALV 9 maart jl.
(zie elders in dit blad)
6. Terugblik PS en WS-verkiezingen
7. Uit de fractie en de raad (toelichting
door fractievoorzitter Hans Hettinga
en CDA-wethouder Offinga)
8. Financiën:
- Financieel verslag 2014
- Kascommissie
9. Rondvraag
10. Afsluiting huishoudelijk deel van deze
vergadering
Korte koffiepauze
11. Presentatie over recreatie (spreker
nog niet bekend)
12. Sluiting

Er zijn 7 berichten van verhindering binnengekomen: mw Huitema, Jouke Huitema,
Frans Middelhoff, Hans Hettinga, Pieter
Dijkstra, Theunis de Vries, Marten Hoekstra

Protocol bij overlijden
Er is behoefte aan een ‘protocol’ bij het
overlijden van een lid van onze afdeling. Bij
leden wordt een condoleancekaart gestuurd, bij (oud-)bestuursleden, (oud-)
raadsleden en –wethouders wordt een advertentie geplaatst. Siebren Reitsma vraagt
ook aandacht voor het overlijden van partners.

Ingekomen en verzonden stukken:

meente en de afwegingen rond de noodzakelijke bezuinigingen. Maarten Offinga en
Hans Hettinga zullen hierbij in ieder geval
aanwezig zijn. De uitnodiging komt op de
website en via de e-mail.

Uit de fractie:
Uilkje Attema: Het gaat goed in de fractie,
Hans geeft veel ruimte aan iedereen. In
december volgt een heisessie. Belangrijk
aandachtspunt is de toekomst van de zorg.
In januari gaan er 10 gebiedsteams van
start. De vraag wat heb je nodig staat centraal in deze teams. Ook het nodige te doen
op sociaal gebied en participatie. Reitsma
vraagt of er nog wel voldoende binding met
de dorpen is. In de voormalig gemeente
Wûnseradiel werden de vergadering van
dorpsbelangen altijd bezocht.

Uilkje meldt dat er op 8 november een
bus rijdt naar het congres. Georganiseerd door het CDAV.

Uit de Raad
Maarten Offinga: Hij verheugt zich op 25
november op een inhoudelijke discussie
over vitale financiën en een vitale samenle-

De secretaris loopt de ingekomen en verzonden stukken langs. Er is een brief binnengekomen over de openstelling van de
procedure voor de landelijk voorzitter. En
een toelichting van het provinciaal bestuur
op de vaststelling van de kandidatenlijsten.

Notulen vorige vergadering (april
2014):
Zowel redactioneel als inhoudelijk zijn er
geen opmerkingen.

Themabijeenkomst:
Foto’s: Patrick Janssen

Op 25 november a.s. vindt de themabijeenkomst plaats over de financiën van de ge-

ving. Het CDA geluid in het sociale domein
is duidelijk te horen. Contact met fractie en
collega-wethouder Gea Akkerman verloopt
prima. Vraag van de heer Jans Groothuis:
hoe gaat de samenwerking met de andere
wethouders? Willemina Vroegindeweij
merkt op dat ze te weinig hoort vanuit de
fractie en de wethouders, ondanks het enthousiasme dat er is. Graag overbrengen op
een breder publiek; het CDA moet zich laten
horen!
Patrick Janssen vraagt naar een incident
met Stadsbelang Bolsward. Er is zorg over
het kennisniveau van de raadsleden van
enkele fracties.
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Financiën

Rondvraag

Penningmeester Matthijs Beute geeft een
toelichting op begroting en een overzicht
van de kosten van de campagne, conform
afspraak uit de voorjaarsvergadering. De
begroting wordt goedgekeurd. Er is een compliment op zijn plaats aan de campagnecommissie vindt Douwe Attema. Dhr Groothuis
vraagt naar de borden en spandoeken, worden die hergebruikt? Ook Karel Lever vraagt
om een evaluatie van de borden.

Maarten Offinga vraagt naar de provinciale
campagne, Adrie Hegie vraagt aandacht voor
de dubbellingen per adres, Uilkje Attema
deelt de complimenten uit aan de voorzitter.

Afscheid bestuursleden

Sluiting
Vervolgens sluit Sijbren Mulder onder dankzegging aan alle aanwezigen voor de inbreng
om 20.35 uur dit deel van de vergadering.
Na een korte pauze neemt Petra v.d Akker
het woord voor dit deel van de agenda:

Het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de Waterschaps– en
Provinciale Statenverkiezingen
Aangezien Sijbren een van de kandidaten is
zal Petra dit deel voorzitten.

Aansluitend richt de voorzitter het woord tot
Roelof Hoekstra die in verband met studie
afscheid neemt van het bestuur. Hij memoreert in zijn dankwoord de passie voor politiek die Roelof de afgelopen jaren heeft laten
zien en zegt dat er een woord is dat hem
karakteriseert: integer. Hij bedankt Roelof
voor zijn inzet in de afgelopen jaren en onderstreept dat met een bloemetje en een
boek.
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Eerst wordt de lijst voor het Waterschap
vastgesteld. Pieter de Vries dient een voorstel van orde in. Siebren Reitsma vraagt zich
af hoe de samenstelling tot stand is gekomen. Willemina Vroegindeweij vindt het
merkwaardig dat er niemand van de vertrouwenscommissie aanwezig is. Maar haar vertrouwen in de commissie is groot. Gerrit
Bakker vraagt waarom Sinkeldam niet is
uitgenodigd. Dit is niet nodig, hij is ook lid
en had hier kunnen zijn.
Vervolgens wordt de lijst ongewijzigd vastgesteld.
Voor de vaststelling van de lijst voor de Provinciale Staten worden de aanwezige kandidaten gevraagd om de zaal te verlaten. Dit
geldt niet voor Sander de Rouwe omdat hij al
gekozen is. Er is een ingezonden e-mail van
dhr. Middelhoff. Sander de Rouwe vraagt

vervolgens om niet te veel aan de lijst te
veranderen. Waarop Pieter de Vries vraagt of
we het braafste jongetje van de klas moeten
willen zijn. Volgens Sander is de lijst afgewogen tot stand gekomen en kan iedereen een
persoonlijke campagne voeren. Karel Lever
vraagt of bekend is van de verkiesbare personen of ze ook de periode uit gaan zitten. Dit
met het oog op de betrouwbaarheid van de
lijst. Volgens Siebren Reitsma moet de fractie in de staten inhoudelijk sterk zijn. Adrie
Hegie is het eens met Sander, kandidaten
kunnen zich voldoende profileren.
Vervolgens wordt er op verzoek van de meerderheid van de aanwezigen besloten tot een
stemming en wordt een stemcommissie
ingesteld bestaande uit: Adrie, Sander, Patrick en Bianca.
Op basis van deze stemming wordt de lijst
als volgt aangepast: Matthijs Beute naar 4,
Fernande Teernstra naar 5, Hans Visser naar
6 en Rendert Algra naar 11.
De kandidaten worden eerst individueel geïnformeerd door de leden van de stemcommissie en om 22.10 uur weer binnengeroepen,
Petra maakt de uitslag bekend en geeft het
woord weer aan Sijbren Mulder. De secretaris zorgt ervoor dat de wijzigingen op tijd
doorgegeven worden.

Vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor Waterschap en Provinciale
Staten.
Op het programma voor het Waterschap zijn
geen amendementen, dit wordt in een keer
goedgekeurd.

Verslag extra ALV op 9
maart 2015 in het Dorpshuis van Exmorra
Deze ALV is uitgeschreven om de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vast te stellen.

Voor het programma voor de Provinciale
Staten wordt per hoofdstuk gestemd. De
hoofdstukken 1 tot en met 5 worden ongewijzigd vastgesteld.

Voor hoofdstuk 6 worden aantal amendementen ingediend. T.a.v. 6.4 zal Siebren
Reitsma met goedkeuring van de vergadering enkele nieuwe formuleringen aanleveren. Dit geldt ook voor 6.7 g. Hiervoor zullen
Willemina en Fernande een nieuwe formulering aanleveren bij Bianca. Dit geldt ook
voor Hoofdstuk 7 bij 7.0 d. Ook 7.1 H. wordt

gewijzigd. Hoofdstuk 8 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De deadline voor iedereen voor aanleveren
bij Bianca is volgende week woensdag.
Vervolgens sluit de voorzitter om 23.35 uur
de vergadering met het gedicht ‘’Zoek de
waarheid in jezelf’’.

Bij afwezigheid van Sijbren Mulder opent
Bianca Domhof de vergadering. Er zijn 7
leden aanwezig waaronder 2 bestuursleden. Bianca licht de procedure toe en stelt
voor om per 5 te stemmen. Na een korte
discussie wordt voorgesteld om toch te
stemmen over de lijst, de aanwezigen vinden het van belang dat er een Friese kandidaat hoger op de lijst komt. Dit resulteert
erin dat de afdeling SWF een lijst indient
waarop Joop Atsma op 5 staat en ruilt met
dhr. Rombouts.
Onder dankzegging aan de aanwezigen
voor hun inbreng sluit Bianca de vergadering om 20.00 uur.

Bianca Domhof
Secretaris

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 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: 700 ex.
Redactie: Patrick Janssen (eindredactie & vormgeving), Matthijs Beute
E-mail: redactie@cda-swf.nl
Druk: Hanzedruk, Bolsward
©2015, CDA Súdwest-Fryslân
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Informatie
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

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

De Wethouders:
Gea Akkerman-Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Onderwijs en Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid en
Jeugdzorg
secr.akkerman@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
06-51483296
fractiesecretaris@cda-swf.nl

