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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen.
Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave. Wij gaan ervoor en
hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons
bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken
toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg
ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en
betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen
we verder. Welkom bij Van der Eems.
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Van de waarnemend voorzitter

De wereld verandert….
Dit stukje wordt geschreven op een
mooie nazomeravond zittend op
ons buitenterras. Wij genieten het
voorrecht dat we ‘buiten uit‘ wonen.
En als je zo vanuit een comfortabele
tuinstoel over het mooie Friese
platteland kijkt, ziet de wereld er
rustig en vreedzaam uit. Alsof het al
jaren zo is en er nooit wat verandert.
Wij genieten daarvan.
Echter de schijn bedriegt. De wereld verandert heel snel.
De snel toenemende digitalisering bijvoorbeeld, maakt dat
niemand meer weet hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet.
Onlangs hoorde ik op BNR-nieuwsradio een geleerd man
zeggen dat er op dit moment wereldwijd 7 miljard apparaten
op het internet aangesloten zijn. En over 2 jaar, eind 2020,
zullen dat er 100 miljard zijn. Niet te geloven, naar 100 miljard, in twee jaar! Gaat ‘alles‘ dan straks via internet?
Wat betekent dat voor onze sociale verhoudingen en voor
onze werkgelegenheid? Wie gaan hiervan profiteren en wie
niet? Voor wat voor soort banen dienen we onze jeugd op
te leiden? En is deze snel voortschrijdende techniek ons allemaal nog ten dienste of zijn we de grip op deze ontwikkeling al helemaal kwijt? Wie kan dit allemaal overzien en wie
wijst ons de juiste weg? Een schone taak voor de politiek.
We hebben ze hard nodig.

Uitdaging
Onze politieke CDA-vrienden in Den Haag werken op dit
moment in een vier-partijencoalitie. Hulde voor het feit dat
men tot een akkoord wist te komen, de kiezer rekent er
immers op dat het land geregeerd wordt. In een dergelijke
grote coalitie valt het echter niet altijd mee een eigen herkenbaar CDA-stempel op het beleid te drukken. Denk daarbij aan vluchtelingenbeleid, klimaatbeleid, een zoveelste
nieuw rapport over de toekomst van de landbouw, vrijstelling van dividendbelasting en privacywetgeving om zomaar

eens een paar items te noemen. Soms worden er in Den
Haag compromissen gesloten waarvan wij, lokale CDA-ers,
vanuit onze comfortabele tuinstoel denken: "Is dat nou de
juiste oplossing?" Gelukkig gaat ons CDA de uitdaging aan
en zit zij wel aan de regeringstafel. En daarmee wijst zij
mede de weg.
Ook in Súdwest-Fryslân werken onze CDA-politici in een
nieuwe coalitie onder leiding van een nieuwe burgemeester.
Wij feliciteren Jannewietske de Vries van harte met haar
benoeming tot burgemeester van onze mooie gemeente en
wensen haar in Súdwest-Fryslân veel werkplezier en een
prettige samenwerking.

Onze koers
De kiezer heeft voor de derde keer op rij onze CDA-fractie
de grootste partij gemaakt. Daar mogen we op een gepaste
manier trots op zijn. Wij zijn ons er terdege van bewust dat
dat ons ook een grote verantwoordelijkheid geeft en zien
dat onze fractie, steunfractie en wethouders die verantwoordelijkheid moedig oppakken. Hoe geven wij als CDA
in Súdwest-Fryslân richting in deze snel veranderende wereld? Die discussies voeren onze politici met de inwoners
van onze gemeente en in de Raad. Bij voorkeur in deze
volgorde. En dat doen ze vanuit een grote verscheidenheid
aan achtergrond, met veel enthousiasme en met verschillende meningen die we van elkaar weten te respecteren.
En op het eind van de dag zeggen we, eensluidend en
Lees verder op pagina 4
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Vervolg pagina 3:
geïnspireerd door ons CDA-gedachtegoed: “Dat is onze
koers en daar staan wij voor“!

De wereld verandert, wij bewegen mee
en kiezen onze richting.
CDA-Súdwest-Fryslân is een partij met heel veel betrokken
leden. Dit bestuur wil er werk van maken om onze leden
nog weer meer bij onze partij en de gemeentepolitiek te
betrekken. Daartoe zullen wij initiatief nemen en uw suggesties zijn ook welkom.
Op woensdag 31 oktober aanstaande houden we onze
najaarsvergadering, uw CDA Algemene Leden Vergadering
(ALV). En we zijn er trots op u mee te kunnen delen dat
Geart Benedictus die avond onze gast zal zijn. Benedictus
is een prominent CDA-politicus waar wij nog veel van kunnen leren. Laten we daar die avond eens goed voor gaan
zitten en alle tijd voor nemen.
Namens het bestuur, en ook namens onze wethouders en
fractie, nodig ik u van harte uit.
Wij ontmoeten u graag!
Hans Hettinga
waarnemend voorzitter
CDA-Súdwest-Fryslân

Mutatie in het afdelingsbestuur
Het bestuur van onze CDA- afdeling heeft in haar bestuursvergadering van 7 augustus jl. in goed onderling overleg
besloten dat mevrouw Catharina van Staveren terugtreedt
uit het bestuur. Wij hebben u daarover in onze brief van 8
augustus geïnformeerd. Dit besluit is de uitkomst van een
groepsevaluatie die wij binnen het bestuur in de zomer
gestart zijn. Daarin hebben wij voor iedere functie in het
bestuur gesproken over hoe de rollen en taken ingevuld
dienen te worden. In deze discussie werden op allerlei
punten fundamentele meningsverschillen zichtbaar tussen
mevrouw van Staveren en de overige vier bestuursleden.
Tevens werden inhoudelijke meningsverschillen zichtbaar.
Na de nodige discussies en een zorgvuldige afweging
bleek uiteindelijk dat deze verschillen niet oplosbaar zijn en
uiteen gaan onvermijdelijk is.
In goede harmonie is toen besloten dat mevrouw van
Staveren terugtreedt uit het bestuur. Wij danken Catharina
voor haar inzet in de afgelopen periode en wensen haar
alle goeds.
Het bestuur werkt er hard aan om in de komende Algemene Ledenvergadering de nieuwe kandidaten voor een
bestuursfunctie aan u te presenteren.
Hans Hettinga
waarnemend voorzitter
CDA Súdwest-Fryslân
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Langs de kant?

Maarten van
Heeft u ook met verwondering
gekeken naar de zwemElfstedentocht van Maarten van der
Weijden? In het weekend waarin
de reuzen traag door Leeuwarden
bewogen, begon Maarten van der
Weijden aan zijn monstertocht
van ruim 200 kilometer met maar
één duidelijk doel: geld inzamelen
voor 11 projecten gericht op
kankeronderzoek. Onderzoek naar
de oorzaken en genezing van deze
verschrikkelijke ziekte.
“Wat een held”, heb ik veelvuldig horen zeggen. Overal
onderweg werd zijn naam gescandeerd en leek het wel of
hij het gevoel, en de strijd tegen kanker, van veel mensen
symboliseerde. Hij moest letterlijk en figuurlijk de strijd in
zijn eentje aangaan tegen de vele, vele kilometers. Vooral
nadat bekend werd dat de vrijwilligers niet het water in
mochten vanwege een verdwaalde bacterie.

Gestaag door
Hij kwam zaterdagmorgen onze gemeente binnen via
de Zwette ten noorden van Sneek en zwom zondagmiddag richting Harlingen om daarna de hel van het Noorden
tegemoet te gaan. Terwijl de Reuzen Leeuwarden alweer
hadden verlaten, zwom de echte reus van dat weekend gestaag door de Friese wateren en werd de “Fries-identiteit”
wakker. Waar de Fries vaak het predicaat heeft “aan de
kant te staan” stond de Fries plots “aan de kant”. Werden
zaklampen, fluitjes, lichten, trekkers en noem maar op, gemobiliseerd om Maarten te steunen. Halve volksstammen
kwamen in beweging en stonden in de soms stromende
regen of midden in de nacht langs de route. Menigeen van
ons had al twee nachten geslapen terwijl hij gestaag door
zwom. Tussen Birdaard en Dokkum, na meer dan 160 kilometer zwemmen, gaf het lichaam aan dat het mooi genoeg
was geweest. Overal klonk een woord: bewondering voor
deze man.

n der Weijden

Maarten heeft veel mensen weten te raken met zijn persoonlijke verhaal over kanker en zijn bereidheid om er iets
voor te doen. Hij wist door een houding van “duidelijk” zijn
over wat hij wilde, een houding van “inspiratie” en een houding van “positieve actie”, mensen te mobiliseren. Hij kon ze
bewegen het water in te springen of langs de kant te komen
staan en daardoor actief een bijdrage te leveren aan een
goed doel. Zijn doel was hem wat waard.

Politiek langs de kant?
Politiek lijkt vaak het predicaat te krijgen “langs de kant te
staan”. Maar langs de kant staan heeft meerdere dimensies. Een uitdagend signaal voor ons als CDA. Staan wij
met duidelijkheid, met inspiratie en met positieve actie
naast elkaar om het verschil te willen maken? Of staan we
gewoon aan de kant? Maarten van der Weijden wist veel
mensen te mobiliseren door zijn persoonlijke verhaal. Wat
is ons persoonlijke verhaal als CDA? Weten wij eigenlijk wel
wat mensen raakt zodat ze in beweging komen? Misschien
een uitdagende vraag voor enthousiaste CDA-leden op een
discussieavond.
In de fabelachtige zwemtocht van Maarten ligt de fraaie
symboliek verweven dat we mensen in de samenleving niet
laten verzuipen maar helpen. Helpen met zorg, helpen met
een zoektocht naar werk, helpen met opleidingen, helpen
om uit de armoede of eenzaamheid te komen.

Wat is ons “duidelijke” verhaal? Ons “duidelijke doel als
CDA”, voor Súdwest-Fryslân en de mensen die daar wonen? Wat is ons doel met de omgeving, het landschap, werken enzovoort? Welke inspiratie tonen wij om in beweging
te komen en welke positieve actie laten we zien om niet aan
de kant te staan maar het verschil te gaan maken? Het is
vaak een kwestie van doen. Doe een stap en neem actie.

We hebben elkaar nodig
Mijn verhaal is dat ik me inzet om de Sluis bij Kornwerderzand te realiseren voor werkgelegenheid in Makkum. Mijn
verhaal is om met de agrarische sector op zoek te gaan
naar een toekomstbestendig en duurzaam landbouwbeleid
of mijn verhaal is te werken aan een gezond financieel beleid zodat inwoners merken dat we zorgvuldig omgaan met
hun belastinggeld. Mijn verhaal is dat een wethouder het
niet alleen kan doen, want dan staat hij alleen aan de kant.
We hebben elkaar nodig om doelen te bereiken, elkaar te
inspireren en positieve energie en actie te geven. En Maarten van der Weijden heeft uiteindelijk meer dan 5 miljoen
opgehaald voor een doel waar hij in geloofde en waar hij
voor ging staan. Hij stond niet aan de kant, hij zwom.
Maarten Offinga
wethouder
CDA Súdwest-Fryslân
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Onze nieuwe burgemeester

Jannewietske de Vries
In de raadsvergadering van 27 september is Jannewietske de Vries uit
Raerd beëdigd als nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân. In de
laatste raadsvergadering voor het zomerreces is zij hiervoor voorgedragen
en de gemeenteraad was unaniem voor aanname van deze voordracht.
Jannewietske de Vries (1961) maakte acht jaar deel uit van
het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Sinds
januari 2016 gaf ze als algemeen directeur leiding aan
Floriade 2022 BV, het bedrijf dat over vier jaar de wereldtentoonstelling organiseert in Almere.
Jannewietske bekleedt diverse bestuursfuncties. Zo is ze
voorzitter van de Stichting Sense of Place, die initiatieven
stimuleert voor culturele landschapsontwikkeling in het
Waddengebied, is ze voorzitter van de Stichting Erfskip,
voorzitter van 11Fountains en lid van de adviescommissie
cultuur van het Noordelijk Cultuur Fonds.
Ik mocht voorzitter zijn van de vertrouwenscommissie, de
commissie van raadsleden die advies uitbrengt over de
vraag wie de meest geschikte burgemeesterskandidaat
is voor hun gemeente. Een procedure om tot een nieuwe
burgemeester te komen is een boeiend en levendig proces.
In de commissie waren alle tien raadsfracties vertegen6

woordigd. In de raadsvergadering heb ik Jannewietske de
Vries getypeerd als iemand die snel kan schakelen en weet
hoe je successen moet behalen, vooral door verschillende
belangen met elkaar in verband te brengen en mensen
op een natuurlijke manier te overtuigen en met elkaar te
verbinden.
De Vries weet dankzij haar netwerk in zowel Fryslân,
Noord-Nederland als in Den Haag, goed hoe de hazen
lopen. Haar dynamiek en haar gedrevenheid geven ons
vertrouwen in de toekomst.
Jannewietske de Vries kan onze gemeente verder brengen
in haar ontwikkeling.
Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen…
In 2021 moet de nieuwe Omgevingswet ingaan. Een ingrijpende en
omvangrijke verandering binnen onze wet- en regelgeving. Alle overheden,
het Rijk, de Provincie, de Gemeente en de Waterschapppen werken hierin
samen. Een belangrijk en terugkerend onderwerp op de agenda's van
onze Commissie Doarp, Stêd & Omkriten (DSO) en van de Raad.
De Omgevingswet zal 26 wetten en vele verordeningen
op het gebied van “Ruimtelijk Ordening en Leefomgeving”
moeten vervangen. Het doel is dat alles gemakkelijker,
sneller en overzichtelijker wordt.
Het gaat over de fysieke leefomgeving, waar overigens de
sociale leefomgeving nauw mee samenhangt. Het gaat
over de Ruimte om ons heen en die ruimte is van ons
allemaal. Het gaat ons allemaal aan. Daarom krijgen de
gemeenten meer bevoegdheden en mogen de inwoners
meedenken over hoe onze leefomgeving wordt ingericht.
Wat er wel en niet kan en mag in die ruimte. Hoe onze
gemeente er in de toekomst uit moet komen te zien. Dit
betekent dat er meer ruimte komt voor initiatieven uit de
Mienskip en meer ruimte voor maatwerk.
De maatschappij verandert en de overheden en het bestuur
moeten mee veranderen. Er zijn zó veel wetten en regels,
dat de meeste mensen door de bomen het bos niet meer
zien en hun interesse en vertrouwen verliezen. Een andere
manier van werken en besturen moet leiden naar meer
openheid en vertrouwen in de samenleving. Daarom zal het
‘Nee, tenzij’ meer ‘Ja, mits’ moeten worden.
Elke provincie en elke gemeente moet voor 2021 een
omgevingsplan hebben gemaakt. Daarom zijn we momenteel hard aan de slag om de bouwstenen te verzamelen
die moeten leiden tot een omgevingsplan met een breed
draagvlak.

Hoe vinden wij het CDA-gedachtengoed
terug in deze nieuwe wet?
Bij de inrichting van onze ruimte komt onze kernwaarde
“rentmeesterschap” prominent aan de orde. Voor het land
dat wij door willen geven aan de generaties na ons, is het
van belang dat wij op onze natuur en cultuur passen. Nadenken over de energietransitie is hierbij ook een belangrijk
punt.
De kernwaarde "gespreide verantwoordelijkheid" komt naar
voren bij het erkennen van de grote diversiteit binnen onze
samenleving, van de grote en kleine belangen van al onze

inwoners en van het respecteren van iedereen om ons
heen. Iedereen de kans geven om mee te doen maakt dat
er vertrouwen ontstaat.
In de "publieke gerechtigheid" is besloten dat de overheid
rechtvaardige grenzen en kaders kan stellen die de burgers
zekerheden geeft en beschermt. Dit maakt de overheid betrouwbaar en dit zorgt voor een harmonieuze samenleving.
De "solidariteit" gaat over de onderlinge verbondenheid en
de saamhorigheid tussen mensen. Wij mogen allemaal,
in al onze diversiteit als mens, gebruik maken van onze
ruimte. De overheid faciliteert en zorgt voor bepaalde
zekerheden, maar wij als gebruikers moeten het met elkaar
rooien.

Samenleven, samenwerken en samen
onze ruimte zo goed mogelijk gebruiken…
Een volgende keer meer hierover.
Anneke Koster-Klijnstra
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân
commissie DSO
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Vanuit de Fractie

Met de barbecue bij Marten Hoekstra in Gaast is het politieke seizoen
gestart. Een gezamenlijke start, met bestuur, fractie, wethouders,
campagneteam, digiteam, Sander de Rouwe en anderen, is inmiddels
traditie bij CDA Súdwest-Fryslân.
De periode tot aan het zomerreces
was een drukke tijd. Voor de nieuwe
raadsleden het kennismaken met het
politieke werk. Hoe werkt dat nu met
een eerste en een tweede termijn in
de raad en commissies? Hoe werkt
het tussen oppositie en coalitie? Hoe
kan de griffie ons goed ondersteunen?
Dat begint nu allemaal te lopen. Ook
is er een coalitieoverleg gepland, niet
minder belangrijk.
Ik noem hier ook de raadsvergaderingen onder leiding van de waarnemend
burgemeester mevr. Magda Berndsen.
Mevrouw Berndsen heeft haar werk
uitstekend verricht, rustig, duidelijk en
met overwicht. En achter ons ligt de
procedure voor de door de kroon benoemde burgemeester met als resultaat de benoeming van Jannewietske
de Vries. De vertrouwenscommissie
heeft in alle rust haar werk kunnen
doen, de commissie was unaniem
en er zijn gelukkig geen namen naar
buiten gelekt.
Als dit ledenblad bij u op de mat valt,
is het politiek seizoen volop aan de
gang. De opening van het kunstgrasveld SWZ, het bezoek aan de
Brandweer Sneek, bezoek zwembad
Witmarsum, bezoek en voorlichting bij
Soprema BV IJlst, etc. En volle en be8

langrijke onderwerpen op de agenda’s
van de drie commissies Commissie
Doarp, Stêd & Omkriten (DSO), Boarger & Mienskip (B&M) en Bestjoer &
Finânsjes (B&F).
In de laatste raadsvergadering voor de
zomer is de kadernota 2019 behandeld en vastgesteld. De kadernota
is de opmaat voor de begroting van
2020 en zet tevens de toon voor deze
collegeperiode.
Aan de basis van de kadernota ligt
het hoofdlijnenakkoord, zeg maar de
afspraken die de coalitie na de verkiezingen met elkaar heeft gemaakt. Het
gaat dan om vragen als: wat wil deze
gemeente, waar gaan we heen en wat
zijn de ambities en speerpunten?
De CDA-fractie geeft aan een aantal
zaken prioriteit. Het lijkt me goed u
hierin mee te nemen:
De uitvoering van de ontwikkelagenda’s: het gaat hier om goede
uitvoeringsplannen in de infrasfeer.
Een groot voordeel is ook dat een
partij als de provincie Fryslân, fors
mee investeert in de werkagenda’s
Sneek, Bolsward, Ut de Mienskip en
de IJsselmeerkust.

De realisatie van het Historisch
Centrum Bolsward: we zijn blij dat
de uitvoering steeds dichterbij komt.
Vanaf het begin hebben wij erop aangedrongen het prachtige stadhuis van
Bolsward een goede functie te geven.
Aandacht voor de landbouw: de
laatste tijd heeft iedereen een mening
over de landbouw. Wij pleiten voor
een aanpak met de boeren, in plaats
van dat de overheid zaken oplegt.
Ik heb het college opgeroepen in de
breedste zin met de organisaties te
overleggen, want de gemeente is tot
nu toe niet in beeld. Wij willen dat de
portefeuillehouder voortvarend contacten legt en we zien uit naar de eigen
gemeentelijke landbouwaanpak.
Het kernenbeleid: bij het CDA hoog
in het vaandel. Klein begonnen met
organisatie geld, contactwethouders
en dorpencoördinatoren. Het is voor
het CDA HET instrument om contact
te houden met al onze dorpen en
kernen.
Het thema duurzaam: dit thema komt
veel terug in de kadernota. Dit sluit
aan bij onze afspraken, de uitwerking
van het hoofdlijnenakkoord “SúdwestFryslân ontwikkelt en verduurzaamt”.
Het thema duurzaamheid onder-

steunen we volledig. Maar wat is de
ambitie en wat is de opgave groot! We
weten nog niet hoe we doelstellingen
moeten halen, de rol van Den Haag is
onduidelijk en er is geen dekking voor
de benodigde miljoenen.
Het wonen: we kennen de demografische ontwikkelingen. We worden
gemiddeld ouder, moeten langer
zelfstandig wonen, er zijn nieuwe
woonvormen nodig en er is discussie
over het beleid van onze woningbouwcorporaties. We zien uit naar
de uitkomsten en resultaten van het
woningbehoefte onderzoek en de vertaling in aantallen. Waar gaan we wat
bouwen en voor welke doelgroep?
Onze dorpshuizen en voorzieningen: Het college wil integraal naar de
dorpshuizen en wijkgebouwen kijken.
We begrijpen dat de materie lastig is
en de maatschappij verandert. Wij willen een knip tussen het oplossen van
acute knelpunten én een lange termijn
visie zoals het college dat wil.
Het sociale domein: meer dan de
helft van onze begroting. Voor de toekomst zijn er onzekerheden. Het CDA
wil dat onze inwoners daar kunnen
blijven wonen waar ze dat zelf graag
willen. Inwoners hebben eigen verantwoordelijkheden en de WMO ondersteund en faciliteert daarbij. Wij hopen
dat de Zorg de komende vier jaar
opnieuw leidend is, passende zorg
en ondersteuning. En dus niet dat het
budget leidend wordt. Wij willen dat er
voldoende formatie aanwezig is voor
de uitvoering zodat er wachtlijsten
worden voorkomen. Als iemand een
acute vraag heeft voor zorg vanuit de
WMO dan moet er personeel beschikbaar zijn om het gesprek aan te gaan.
En tenslotte; wat financiën betreft
houdt het CDA vast aan zorgvuldigheid en behoedzaamheid, samenwerking met andere partijen en het
gebruiken van subsidies. We hebben
daar eerder een motie voor ingediend en recentelijk nog vragen over
gesteld.
Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

Wijzigingen in de fractie
Rinske Poiesz
In onze fractievergadering van 16
juli jl. hebben wij moeten besluiten
de samenwerking met mevr. Rinske
Poiesz op te zeggen. Dit heeft geleid
tot het directe vertrek van Rinske
Poiesz uit de CDA fractie. Om dit
bekend te maken is na de vergadering
een persbericht verzonden. De fractie
is zich er van bewust dat dit een ingrijpend besluit is, zowel voor Rinske, de
afzonderlijke fractieleden, onze leden
en anderen.
Het is belangrijk om te benadrukken
dat de fractie een lange periode gezocht heeft naar een samenwerking,
maar uiteindelijk dit besluit welover-

wogen en zorgvuldig heeft genomen.
Op belangrijke momenten ontbrak het
aan onderlinge samenwerking en dit
schaadde de vertrouwensrelatie. Het
resultaat was een afstand met als gevolg een breuk, spijtig maar onvermijdelijk. Pogingen om het vertrouwen te
herstellen en afspraken te maken voor
samenwerking, hebben niet geleid tot
verbetering.
Het CDA biedt volop ruimte voor
discussie en een afwijkende opvatting. Echter, in de afgelopen periode
verminderde de samenhorigheid en de
teamgeest binnen de fractie, waardoor
men moeilijk kon komen tot gedragen
standpunten. De fractie wenst Rinske
alle goeds toe met haar eigen koers.

Wisseling Jorrit Jorritsma – Theunis de Vries
Vanwege verhuizing van Poppenwier
naar Spannum heeft Jorrit Jorritsma
de CDA fractie en de gemeenteraad
van Súdwest-Fryslân moeten verlaten.
Jorrit is vanaf 1 januari 2018 raadslid
voor het CDA. Hij heeft actief bijgedragen aan de discussies in de fractie,
de commissie DSO en in de raad. Ik
noem bijvoorbeeld de kennis van Jorrit
op het gebied van de landbouw. Voor
Jorrit, met zijn agrarische achtergrond,
is dit gesneden koek. Jorrit moest zich
dit jaar meteen na de installatie van de
nieuwe raad verdiepen in het dossier
Hemelumer Hoeve, het varkensbedrijf
in Hemelum dat wil uitbreiden. Succes
had Jorrit met het indienen van een
amendement op de oud papier regeling. Het amendement geeft ruimte
aan andere verenigingen die papier
willen ophalen als een bestaande
verenigingen er mee stopt.

Jorrit, bedankt voor je
werk in onze fractie en
het ga je goed in je nieuwe
omgeving!
In ons voorjaarsnummer schreef ik
waardering voor Theunis te hebben
omdat hij steeds het geduld opbracht
- in zijn eigen woorden - "zes jaar lang
op de reserve bank van het CDA te
zitten."

Vorige periode bijna 1 jaar in de raad,
en nu vanaf 4 oktober, dat is de planning, opnieuw in de raad. Mooi en
welkom in de fractie! Theunis neemt
tevens zitting in de commissie Boarger
en Mienskip, waarmee deze commissie wat het CDA betreft goed bemenst
is. Ook mooi dat de zuidwesthoek van
onze gemeente nu weer goed CDAvertegenwoordigd is.
Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân
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Het is geweldig om in de gemeente Súdwest-Fryslân
te wonen, leven en te werken!
Dat dit zo is kunnen wij zien en beleven, bij alle activiteiten die er zijn in de gemeente, in het kader van
LF 2018. Het zijn niet alleen de reuzen in Leeuwarden
of Sail in Harlingen. Wat extra waarde heeft zijn de
activiteiten die er in de dorpen, wijken en steden zijn.
De laagdrempeligheid en de toegankelijkheid zijn de
meerwaarde om te wonen, leven en te werken in deze
gemeente.
De uitdaging is om dit te behouden en langer uit te dragen
dan alleen het jaar 2018. Ook mensen die om welke reden
ook, buiten de samenleving staan moeten mee participeren
in onze samenleving. In de commissie B.M., Boarger en
Mienskip, is hier de komende maanden veel aandacht voor.
Onderwerpen als de sociale werkvoorziening, laaggeletterdheid, armoede enz. komen aan de orde.

Het CDA zet zich in voor een beleid, dat mensen in hun
waarde laat en zal ondersteuning bieden waar dit nodig
is. Mensen hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid en die het kunnen redden zich wel. Een samenleving
is niet een groep met mensen die allemaal hetzelfde zijn.
Die verscheidenheid, maakt een samenleving zo mooi en
waardevol.

Het gaat altijd om mensen!
Ultsje Wiersma en Pieter Greidanus
raadsleden
commissie BM
CDA Súdwest-Fryslân

Geart Benedictus op de Algemene Ledenvergadering
Op de aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 31 oktober
as. zal dhr. Geart Benedictus bij ons te
gast zijn. Hij is een begenadigd spreker
en zal ons zeker met zijn uitspraken en
visie kunnen boeien.
Geart Benedictus is sinds jaar en dag actief
als politicus voor het CDA. Benedictus was
statenlid van 2003-2009 en van 2007 tot september 2009
vicevoorzitter van de Provinciale Staten van Fryslân. Ook
was hij korte tijd (vanaf mei 2009 tot juni 2011) lid van de
CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is nu zelfstandig adviseur in de agrarische sector. Bestuurlijk is hij - namens de
gezamenlijke landbouwpartijen - betrokken bij de Veenweideproblematiek. Hij is begonnen als dierenarts en was
in het verleden directeur van de Gezondheidsdienst voor
Dieren in Noord-Nederland.
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Hij is nu onder andere voorzitter Adviesraad Fokwaarden en waarnemend voorzitter Stichting Hapin (Hulp aan
Papoea`s in Nood).
Hij was informateur en formateur van het huidige college
van Gedeputeerde Staten van Fryslân, van maart 2015 tot
april 2015 en formateur collegevorming in de gemeenten
Skarsterlân (2010) en De Fryske Marren (2014). Momenteel
is hij lid van de programmacommissie van het CDA Fryslân,
de Adviescommissie kandidatenlijst Eerste Kamer en lid
van de Integriteits- en Royementcommissie. Ook is hij kenner van het Rijnlandse model.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op
woensdag 31 oktober aanstaande. Zie voor adresgegevens
in de aanhef van de ALV-agenda, verderop in dit blad.
Bestuur CDA Súdwest-Fryslân

De veranderende rol
van de gemeenteraad
Vanaf de start van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt er binnen de raad
gesproken over de veranderende rol van de gemeenteraad, en dan met
name om de volksvertegenwoordigende rol van de raad en het college.
Het betrekken van inwoners, organisaties, bedrijven en
instellingen bij de besluitvorming van de gemeente is van
belang. Hiermee wordt het vertrouwen en de legitimiteit van
besluiten vergroot. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van
het beleid binnen de gemeente. Daarbij kan de politiek op
deze wijze de opinie van inwoners al in een vroeg stadium
meenemen.

Praat met de raad
Op dit moment kennen we binnen de gemeente al een
aantal initiatieven om inwoners te betrekken zoals ‘Gast
van de raad’. Hierbij worden inwoners van de gemeente
voorafgaand aan een raadsvergadering geïnformeerd over
de werkzaamheden van de raad en kunnen zij vervolgens
de raadsvergadering bijwonen. Zo ook ‘Praat met de raad’.
‘Praat met de raad’ wordt op verschillende locaties in
wijkgebouwen of dorpshuizen gehouden en hierbij kunnen
inwoners op een laagdrempelige manier in gesprek komen
met de raadsleden over uiteenlopende onderwerpen. De
raad heeft daarnaast de twee afgelopen bestuursperiodes
ervaring opgedaan met het kernenbeleid en de bezuinigingsdialoog. Hierbij hebben de inwoners van onze
gemeente een cruciale rol gespeeld.
Nieuwe wetgeving, zoals de omgevingswet, zal er daarnaast voor zorgen dat de gemeenteraad moet gaan nadenken over haar eigen rol. De raad zal veel minder op details
moeten gaan besturen en meer op hoofdlijnen. En ook over
de praktische invulling zal de raad moeten gaan nadenken.
Bijvoorbeeld of de vergaderstructuur nog afdoende is nu

de termijn waarbinnen de gemeente moet reageren op een
aanvraag verkort gaat worden.

Werkgroep
Vanaf januari 2018 mag ik het CDA vertegenwoordigen
in de werkgroep ‘De veranderende rol van de raad’. De
werkgroep (tot nu toe onder leiding van waarnemend burgemeester Berendsen) wil komen tot een aantal concrete
aanbevelingen. Eén daarvan is voor, zoals beschreven in
het hoofdlijnenakkoord, initiatieven om de opkomst bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. De
werkgroep wil bewerkstelligen dat het betrekken van inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen geborgd wordt
als het gaat om ontwikkelen van nieuwe plannen of beleid.
En de werkgroep wil ervoor zorgen dat de gemeenteraad
klaar is voor nieuwe wet- en regelgeving. Al met al niet een
eenvoudige opdracht maar zeker een uitdagende opdracht,
waarbij de inwoners van onze gemeente echt centraal
staan.
Wilt u eens gast van de raad zijn? U bent van harte welkom! Opgeven kan via griffie@sudwestfryslan.nl. En houdt
u de website van de gemeente in de gaten voor de bijeenkomsten van ‘Praat met de raad’.
Petra van den Akker
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân
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Mail naar bestuur@cda-swf.nl

Bestuur
31 oktober 2018, 20:00 uur

Algemene
ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van CDA
Súdwest-Fryslân, u als lid, van harte
uit voor het bijwonen van de algemene
Ledenvergadering.
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

Locatie:
It Dielshûs
Het Bosk 41
8731 BK Wommels

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda huishoudelijk
deel van de vergadering
3. Mededelingen
•

Mutaties bestuur

•

Introductie kandidaat bestuursleden

4. Ingekomen en verstuurde stukken
5. Vaststellen notulen Algemene
ledenvergadering april 2018 (zie
hiernaast in dit blad)
6. Uit de fractie (toelichting door
fractievoorzitter Douwe Attema
Uit het college (toelichting door de
CDA-wethouders: Maarten Offinga
en/of Gea Wielinga)
Korte pauze
7. Inleiding door Geart Benedictus,
voormalig Statenlid en Eerste
Kamerlid
8. Financiën
9. Voorbereiding verkiezingen 2019
(PS, WS, EP) zie toelichting op
bladzijde 15

(concept-)Verslag ALV 17 april 2018
Nijland
aanwezig circa 25 leden

Verslag vorige vergadering (ALV
oktober 2017)

Opening

N.a.v.: Theunis de Vries meldt dat er
staat 2018, klopt niet, het is 2017

De voorzitter opent de vergadering
en blikt kort terug op het succes van
de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ook vraagt ze aandacht voor
de digitale veiligheid en de menselijke
maat vooral richting daklozen. Barmhartigheid is het kernwoord.
Van een aantal personen is een
bericht van verhindering ontvangen:
Pieter Fokkens, Pieter Greidanus,
Rinske Poiesz, Arjen Doedel, Johan
Steenbeek, Ulfert de Jong.
Mededelingen
Hans Hettinga licht aan de hand van
een feitenrelaas de gang van zaken
toe in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen rond de positie van
Pieter Dijkstra. Dhr. Bakker vraagt
zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Pieter Dijkstra meldt dat het uitgepraat
is en dat we wat hem betreft met een
schone lei verder kunnen. Sijbren Mulder vraagt of het bestuur leerpunten
heeft benoemd? Een ervan is dat het
bestuur mandaat vraagt aan de ALV
voor dit soort zaken in de toekomst.
Patrick Janssen ondersteunt dit.
Frans Middelhoff vraagt waarom er
überhaupt 50 personen op de lijst
moeten staan.
Ingekomen en verzonden stukken
• Brief over de opheffing van CDAV
• Brief over de verkiezingen in 2019
voor WS en PS

Klaske v.d. Berg herkent zich niet in
de notulen.
Terugblik gemeenteraadsverkiezingen en campagne
Marten Hoekstra meldt dat er veel talenten zijn in de partij. Mooi dat er nu
een 11-tal staat. Campagne is binnen
de begroting uitgevoerd.
Gea Wielinga vertelt hoe de coalitie tot
stand is gekomen. Sander de Rouwe
was informateur, dit is overlegd met de
CvK i.v.m. zijn positie als gedeputeerde. Hij kreeg een vrije opdracht, heeft
met alle partijen gesproken en dit is
er uit gekomen. Wens was in januari
2018 een nieuwe coalitie. Een klik in
het college is heel belangrijk. Vervolgens is Maarten Offinga benoemd
tot formateur. Bij de gesprekken zijn
regelmatig ambtenaren ingevlogen
omdat er 2 nieuwe partijen aan tafel
zaten. Mooie portefeuilles: Gea: RO,
Sport en Zorg, Maarten: Financiën,
EZ en landbouw. Het kernenbeleid,
een van de successen van de vorige
coalitie, wordt voortgezet. En de
ontwikkelagenda heeft een belangrijke
plek gekregen.
Uit de fractie en de raad
Douwe Attema meldt dat het even
wennen was voor de nieuwe fractie,
maar het gaat goed. De CvK komt binnenkort voor een profielschets voor de
nieuwe burgemeester. De waarnemer

10. Afscheid
11. Rondvraag
12. Sluiting
De stukken voor de PS- en WS-verkiezingen (conceptlijsten en conceptprogramma) zijn een half uur voor
de vergadering in te zien in de zaal.
Een digitale versie is via e-mail op te
vragen bij de secretaris (secretaris@
cda-swf.nl)
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Bestuur
doet het goed. Maar we zoeken een
burgemeester die kan ontwikkelen.
Qua duurzaamheid moet er van alles
gebeuren. Andere dossiers zijn de
Hemelumerhoeve, het zwembad in
Bolsward, het bezoekersaantal is
gezakt van 100.000 naar 40.000 en
er zijn investeringen voor onderhoud
nodig. Coalitieoverleg loopt goed, streven is om niet verdeeld te stemmen.

lens op de kop van de afsluitdijk en
de windmolens in het IJsselmeer.
Uitgangspunt is het halen van de
doelstelling en duidelijkheid voor de
omwonenden. Qua slaghinder, compensatie en lichthinder.
Andere aandachtspunten zijn bruggen en de sluis bij Kornwerderzand.
Sybrand Buma komt deze week naar
Fryslân. Moment om hier ook aandacht voor te vragen.

Financiën
Vragen:
Matthijs gaat langs de uitgaven in
2017. Contributie voor de leden is door
partijbureau verhoogd, daar ziet de afdeling niks van terug. We krijgen een
vast bedrag uit Den Haag, ook krijgen
we bijdragen van raadsleden en wethouders. Daarnaast is er sprake van
een bruidsschat uit Littenseradiel van
€ 2500 euro en rente van € 35.
Bij de uitgavenkant lijkt de post
bestuurskosten hoog, maar daar
zitten ook de vergaderkosten van de
vertrouwenscommissie in (6 vergaderingen), er zijn kosten gemaakt voor
de website (andere host) en er zijn
reiskosten gemaakt door de voorzitter.

Jentje Steringa: kan de meevaller bij
de aanbesteding niet gebruikt worden
voor de sluis?
U. Wiersma: de opgave qua megawatt
halen we zo niet. Hoe op te lossen?
Sander: er is ruimte in het beleid voor
windmolens op het land. Er komt
een nieuw compromis, gelet op de
komende verkiezingen voor PS.

Ander belangrijk onderwerp: Veenweide, de standpunten worden steeds extremer. En daarbij moeten compromissen worden gesloten. Maar polarisatie
ook vanuit de oppositie! Voorstellen
kosten 1,5 miljard? Wie betaald dat?
Er moet een maatschappelijk kosten/
baten analyse komen van de verschillende scenario’s.
Vraag van een lid aan Sander over het
oprukken van de wolf, de ganzenproblematiek en de weidevogels. Sander
meldt dat het meestal zo is dat de
mensen met de grootste mond er vaak
het minste van af weten. Dit onderwerp valt onder collega Kramer, die
op het standpunt staat dat de wolf niet
welkom is. T.a.v. ganzenschade meldt
Sander dat het gevraagde bedrag van
10 miljoen euro maatschappelijk niet
vol te houden is.
Afscheid raadsleden Jentje Steringa en Pieter Dijkstra

Anneke licht als penningmeester van
de campagnecommissie de begroting
en realisatie toe.
Er is door het bestuur een bedrag
van maximaal € 25000 beschikbaar
gesteld voor de campagnecommissie. De kaarten voor de persoonlijke
campagne zijn door de kandidaten zelf
betaald.
Er zijn 40 extra canvasdoeken besteld. Er zijn geen vragen.
De kascommissie (Arjen Doedel en
Johan Steenbeek) heeft alles bekeken
en geen onzorgvuldigheden geconstateerd en meldt dat het er keurig uitzag.
De kascommissie wordt bedankt.
Johan Steenbeek blijft nog een jaar en
Bauke Dam meldt zich als nieuw lid
van de kascommissie
Gastspreker
Sander de Rouwe, gedeputeerde van
de Provincie Fryslân, vertelt over de
onderwerpen die actueel zijn bij de
provincie: de afsluitdijk, de windmo14

Bauke Dam vraagt naar de invloed
van de zienswijzen. Sander meldt dat
er een constructie komt voor participatie/compensatie, en zegt dat het
ten aanzien van het IJsselmeer van
belang is om de blik naar buiten te
richten. Súdwest-Fryslân is voorbeeld,
kansen pakken, ook t.a.v. de Afsluitdijk, is wereldberoemd en heeft status,
allure en aanzien. Daar moeten we
veel meer gebruik van maken. Ook
bij de lobby richting Rijk voor een IJsselmeerfonds. Gezamenlijke ambitie
uitspreken. En koppelkansen benutten
(natuur, recreatie en ondernemers)

De voorzitter bedankt beide heren
voor de jarenlange inzet voor CDA
Súdwest-Fryslân met een bos bloemen. Dijkstra (links op de foto boven)
zegt dat het een voorrecht was om
volksvertegenwoordiger te zijn. Steringa (rechts) bedankt de mensen met
wie hij samen heeft gewerkt, hij zegt
geluk gehad te hebben dat er in alle
fracties waar hij deel van uit maakte,
fijne mensen zaten. Hij meldt dat hij
gevormd is door het raadswerk en
door de jaren heen een andere Jentje
geworden is.

op de agenda voor een volgende
ALV.
Andere vragen:
• Wegen worden aangepakt, er
fietsen veel schoolkinderen op de
parallelwegen (bijvoorbeeld van
Bolsward naar Workum. Douwe
Attema zegt dit signaal mee te zullen nemen naar DSO.
• Bauke Dam vraagt naar dankwoordje van de penningmeester?
Matthijs zegt dat hij, van jongste
bestuurslid 12 jaar geleden, inmiddels het langstzittende bestuurslid
is en dat het goed is om nu weer
iets anders te gaan doen.
Afscheid bestuursleden Marius
Kastelijn, Samantha Jansma en
Matthijs Beute
De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun inzet, Marius de afgelopen paar jaar tijdens de overgang van
Littenseradiel, Samantha de afgelopen
paar jaar ook als vertegenwoordiger
van CDJA en Matthijs de afgelopen
12 jaar in verschillende functies in het
bestuur maar ook op verschillende
lijsten. Alle drie ontvangen een bos
bloemen en een boekenbon als blijk
van waardering.

Rondvraag
• Theunis de Vries vraagt of het
bestuur ook evalueert? Dus niet
alleen de campagne maar ook
haar eigen functioneren? Bestuur
zegt dit toe.
• Sijbren Mulder vindt dat we het
goed voor elkaar hebben maar
ook moeten houden. Hij maakt
zich zorgen, de beide wethouders
zitten in hun laatste periode en
dit geldt ook voor enkele raadsleden. We moeten zorgen voor een
kweekvijver. Dit onderwerp graag

Vervolgens sluit de voorzitter, onder
dankzegging voor ieders inbreng, de
vergadering.
Bianca Domhof
secretaris bestuur
CDA Súdwest-Fryslân

Verkiezingen Provinciale Staten (PS), Wetterskip Fryslân (WS) en Europees Parlement (EP)

Toelichting op de procedures
In september jl. hebben we de
advies-kandidatenlijsten voor PS
en WS en tevens de verkiezingsprogramma’s van het CDA voor
PS en WS, ontvangen van CDA
Fryslân. Op 29 september heeft
de Provinciale Algemene Ledenvergadering (ALV) de lijsttrekkers
gekozen voor PS en WS. Op 31
oktober as., tijdens de ALV van uw
afdeling Súdwest-Fryslân, staan
beide onderwerpen (vaststellen van
kandidatenlijsten en vaststellen van
de verkiezingsprogramma’s) op de
agenda.
We kunnen zodoende, ruim voor
de deadline van 10 november, de
lijsten vaststellen evenals eventuele amendementen doorgeven voor
het verkiezingsprogramma. Op 12

via een mandaat aan het afdelingsbestuur, de kandidatenlijst vaststellen
voor de Eerste Kamer (EK) en het
Europees Parlement.

december as. is er een provinciale
ALV waar de uitslag van de stemmingen rond de kandidatenlijsten, en de
binnengekomen amendementen op de
verkiezingsprogramma’s, behandeld
worden.
Begin december stuurt het Partijbureau de stembiljetten voor de
advieslijsten voor de Eerste Kamer
en het Europees Parlement naar de
afdelingen. De afdelingen moeten dan
voor 31 jan 2019 in een extra ALV, of

31 jan 2019 is de sluitingsdatum voor
de afdeling om stembiljetten van
EK en EP naar het Partijbureau te
versturen.
Vervolgens zijn op 20 maart 2019
de verkiezingen voor PS en WS en
op 23 mei 2019 voor het Europees
Parlement. Een nadere toelichting op
deze procedures volgt tijdens de ALV
van 31 oktober as. U bent van harte
uitgenodigd.
Bianca Domhof
secretaris bestuur
CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie

Hans Hettinga
Waarnemend voorzitter
it Heidenskip
hanshettinga@kpnmail.nl
0515-542384

Douwe Attema
Fractievoorzitter
De Draei 54, 8621 CZ Heeg
0515-442800
fractievoorzitter@cda-swf.nl

Bianca Domhof
Secretaris
Gaast
secretaris@cda-swf.nl
06-13914649

Petra van den Akker
It Swee 2, 8604 VR Sneek
0515-418400
p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl

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

Uilkje Attema-de Groot
Tichtset 7, 8711 KS Workum
06-46565178
fractiepenningmeester@cda-swf.nl

Broer Witteveen
Algemeen bestuurslid
Itens
b.witteveen1953@gmail.com

Bauke Dam
Koudehuisterdijk 9, 8748 CR Witmarsum
0517-235824
b.dam.cda@sudwestfryslan.nl

Arjen Doedel
De Geep 30, 8754 BJ Makkum
06-57329569
a.doedel.cda@sudwestfryslan.nl

Pieter Greidanus
Marsdiep 11, 8602 CJ Sneek
06-25211828
p.greidanus.cda@sudwestfryslan.nl

Súdwest-Fryslân
Gea Wielinga
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkelingen,
Omgevingswet, Grondexploitatie, Agenda
Sneek-Bolsward, Zorg/WMO, Welzijn/Vrijwilligers, Gebiedsteams, Sport
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl
Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische
zaken, Landbouw, Ontwikkelagenda (strategie) en Gebiedsagenda ZWH, Agenda
IJsselmeerkust, Kernenbeleid
secr.offinga@sudwestfryslan.nl

Wethouders

Anneke Koster-Klijnstra
Merkelstrjitte 32, 8625 HZ Oppenhuizen
0515-559345
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl

Pieter de Vries
Friezenburg 37, 8702 AD Bolsward
06-22331408
fractiesecretaris@cda-swf.nl

Theunis de Vries
Spoarleane 1, 8723 EV Koudum
06-12791344
t.devries.cda@sudwestfryslan.nl

Ultsje Wiersma
De Koarte Baan 13, 8731 DX Wommels
0515-332501
u.wiersma.cda@sudwestfryslan.nl

