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AgriMestMix® is een product van:

Rinagro 
Smart Farming

Tel. 0515-232724 | www.rinagro.nl

Bodemverbetering met AgriMestMix: 

Het gras altijd groener!

2

3

1
De door AgriMestMix gekweekte micro-
organismen in de mest, zorgen voor een 
beter bodemleven en gezonde plantengroei.

Beperkt ammoniakemissie in stal en op land. 
Zorgt voor homogenere drijfmest.

De plant neemt hierdoor makkelijk 
spoorelementen op, en beschikt over 
een beter benutbaar eiwit. 

Scan de QR code en lees er alles over 
op www.rinagro.nl

smart farming

®

OCTROOI 

Agri M e s t Mix

EUROPEES

REDUCTIE

OP STAL EN LAND

NIVEAU
METHAAN + AMMONIAK 
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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.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 
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En dan is ineens alles anders. De wereld is tot stilstand 
gekomen. Angst, paniek, zorgen, economie in diep dal, 
ziekte, dood, eenzaamheid, hamstergedrag(!), afgelas-
tingen van alles op cultureel en sportgebied, verplicht 
thuiswerken, scholen dicht en nog veel meer. Woorden 
schieten te kort om deze toestand te beschrijven. Iets 
dat we nog nooit hebben meegemaakt. Surrealistisch is 
het enige woord dat voor mij de toestand weergeeft. Er 
gaan stemmen op om – na deze crisis - de globalisering 
terug te draaien en tegen te gaan. Maar als je dat al zou 
willen, hoe dan? 

Bij alle narigheid zijn er ook positieve dingen. Kijk alleen 
maar naar de grote waardering voor de mensen in de zorg. 
Kijk naar alle de initiatieven om elkaar te helpen en waar 
nodig te troosten. 

Dit kreeg ik gisteren van iemand toegestuurd:

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, men doet paniekaankopen.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar…

In Wuhan zeggen ze na zoveel jaren van lawaai dat je de 
vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na een paar weken van stilte de lucht niet 
langer dik is van rookwolken maar blauw/grijs en helder.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen naar elkaar 
zingen over lege pleinen.
Hun ramen zijn open zodat zij die alleen zijn misschien de 
geluiden van de families om hen heen horen.

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis 
eten aanbiedt en bezorgt aan de mensen die huisgebonden 
zijn.

Vandaag is een jonge vrouw die ik ken in haar eigen buurt
druk bezig met het verspreiden van flyers met haar tele-
foonnummer erop zodat ouderen uit haar buurt iemand 
hebben om mee te bellen.

Vandaag zijn kerken, synagoges, moskeeën en tempels 
voorbereidingen aan het treffen om dakloze, zieke en 
verwarde mensen te kunnen verwelkomen om eventueel 
onderdak te kunnen bieden.

Over de hele wereld worden mensen stil gezet en reflecte-
ren ze. Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe 
manier naar hun buren. Over de hele wereld worden men-
sen wakker in een nieuwe realiteit en zijn ze bewust van:

Hoe groot we werkelijk zijn.
De hoeveelheid controle die we echt hebben.
Dat wat werkelijk belangrijk is.
Liefde.

Dus herinneren en bidden we:

Ja, er is angst.
Maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie.
Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, mensen kopen in paniek.
Maar we hoeven niet gemeen te zijn.
Ja, er is ziekte.
Maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn.
Ja, er is zelfs dood.
Maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Word wakker voor de keuzes die je maakt over hoe nu te 
leven.

Vandaag, adem.

Luister, achter de fabrieksgeluiden van je paniek.
De vogels zingen weer.
De lucht wordt helder.
De lente komt!

We worden altijd omgeven door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En ook al ben je niet in staat
om de andere kant van het lege plein te bereiken.

Zing!

(Tekst van Fr. Richard Hendrick vertaald naar het Neder-
lands.)

In deze situatie is het doorgang vinden van onze geplande 
ALV wel het minst belangrijke. Op het moment van schrij-
ven is hier nog geen duidelijkheid over. Kijk begin juni even 
op de website of bel één van de bestuursleden. 

Sterkte allemaal, doe voorzichtig en pas een beetje op 
elkaar!

Namens het bestuur,

Bianca Domhof 
secretaris bestuur 

CDA Súdwest-Fryslân

Van de secretaris

Stilstand
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Focus ….
Na een heel onrustig najaar is het college sinds maart weer in 
rustiger vaarwater gekomen. Nu is dat “rustige vaarwater” relatief, 
want er staan grote uitdagingen op de agenda zoals de omvangrijke 
bezuinigingen. U zult zich afvragen, hoe is dat nu mogelijk 
“bezuinigingen”? Het gaat toch crescendo in Nederland?
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Inderdaad de economie draait erg goed en als we kijken 
naar Súdwest-Fryslân dan hebben ook wij niet te kla-
gen. Als voorbeeld, het aantal mensen dat werkt in onze 
gemeente is gestegen naar circa 43000 en het aantal 
inwoners van Súdwest-Fryslân met een bijstandsuitkering 
(Participatiewet) is vorig jaar opnieuw gedaald, naar 2344. 
Dat zijn er 141 minder dan een jaar eerder, en 422 minder 
dan aan het einde van 2017. In de optiek van het college 
nog altijd teveel. Ook het aantal mensen met een WW-
uitkering (Werkloosheidswet) nam vorig jaar af, naar 1202. 
Dat is een daling van bijna 14 procent ten opzichte van eind 
2018 toen het UWV in Súdwest-Fryslân nog 1394 WW’ers 
registreerde. Eind 2017 waren dat er nog 1834. Ons doel is 
niet om mensen die hun baan verliezen aan een uitkering 
te helpen maar direct door te geleiden naar een baan. Een 
gemeente wordt dan een “tijdelijk tussenstation”. Modern 
gezegd “a-partner-between-two-jobs”.

Trap op, trap af

De gemeente Súdwest-Fryslân is niet de enige gemeente 
in Nederland die moet bezuinigingen. Doordat de econo-
mie goed draait krijgt de minister van Financiën meer geld 
binnen dan begroot maar hij geeft minder uit. Hierdoor daalt 
de staatsschuld. De gemeentelijke inkomsten zijn gekop-
peld aan de rijksuitgaven. Als de rijksuitgaven niet groeien 
maar dalen dan daalt daarmede de gemeentelijke uitkering. 
Dit noemt men "het trap op, trap af systeem". Het klinkt gek 
maar doordat minister Hoekstra minder uitgeeft, krijgen 
de gemeenten ook minder en moeten we bezuinigingen. 
Daarnaast is er een “grote” druk op de kosten rondom de 
jeugd(zorg). We geven gewoonweg teveel uit. Daar moet 
echt het een en ander gebeuren. Dit vraagt om lef.

Iemand zei recent ”Wat je niet koopt hoef je ook niet te 
verdienen, dus geef je minder uit”.

Durven

Zo simpel is een gemeentelijke begroting echter niet. Veel 
van de uitgaven zijn vast, lees meerjarig verplicht. Als 
een gemeente minder geld te besteden heeft dan zal de 
“politiek”, lees gemeenteraad, moeten beslissen “waar wel 
en waar niet” geld aan uitgegeven moet worden. En daar 
wringt de schoen. Geld uitgeven, lees van de gemeente, is 
vaak veel gemakkelijker dan te moeten besluiten om iets te 
stoppen of te bezuinigingen. Hier komen we bij de kern van 
de politiek. Politiek is verantwoordelijkheid durven nemen, 
durven kiezen, durven te beslissen, durven te snoeien om 
weer te groeien. Politiek vraagt dus om vooruit te kijken en 
daarop keuzes te maken in het belang van de gemeente, 
haar inwoners en de toekomst. Dit betekent dat we een 
onrustige periode tegemoet gaan omdat er keuzes gemaakt 
moeten worden en gefocust moet gaan worden wat we wel/
niet willen.

Geïnspireerd

In het dagboek van Henri Nouwen werd ik geïnspireerd 
door zijn visie over “Mens zijn in een stormachtige levens-
fase”. Over de metafoor van Jezus in het bootje op het 
meer van Getsemane. Dat vertelt over de paniek van de 
discipelen in de storm. Het is een directe vergelijking naar 
ons dagelijkse leven waarin we soms het gevoel hebben te 
verzuipen. En dan zegt Jezus de wonderlijke woorden: “fo-
cus je op mij en niet op de storm”. M’n primaire gevoel zegt, 
ho: ”We moeten redden wat er te redden valt”. Maar m’n 
secundaire reactie doet een beroep om m’n bewustwording 
naar mijn dieper zelf en waar ik m’n toevlucht zoek en vind. 
M’n rust, m’n veiligheid. En dan krijgen die woorden een 
hele andere dimensie. Waar focussen we ons op in het 
leven? In de haastige samenleving komen we allemaal in 
momenten van eenzaamheid, leegte terecht en ervaren de 
schreeuw naar aandacht, zorg en de behoefte naar liefde. 
Zijn handreiking is er voor iedereen gelijk, focus je op hem. 

Constructieve rol

Ja, het was een ronduit lastige fase voor de coalitie en het 
college in het najaar. U heeft het mogelijk in de media gele-
zen met soms verdrietige woorden die in de media zijn uit-
gesproken. Soms is zwijgen het beste wat je kunt zeggen. 
Het college is elkaar in de loop van de tijd kwijtgeraakt. De 
focus was verschillend geworden. Een ronduit vervelende 
fase voor het college omdat je er alles aan doet om samen 
door te gaan. Maar helaas; het belangrijkste fundament van 
een college “het onderlinge vertrouwen” werd aangetast.  

Douwe Attema heeft na de breuk, samen met Debbie 
Douwes en Angeline Kerver, het voortouw genomen om 
te komen tot een nieuwe coalitie. Het mag gezegd worden 
dat Douwe hierin een bijzondere constructieve rol heeft 
gespeeld en een compliment voor al zijn inspanningen is 
op zijn plaats. De eerlijkheid gebied me om te zeggen dat 
de nieuwe coalitie met Mirjam Bakker weer veel energie 
geeft en dat merken we in de onderlinge verhoudingen. We 
gaan ons weer focussen op de zaken die ertoe doen. De 
uitdagingen op het gebied van de Zorg, Duurzaamheid, de 
Landbouw en de gewone aandacht voor elke inwoner in 
onze gemeente. Focussen op dat wat we als bestuurders 
beloofd hebben; het welzijn voor onze inwoners en ohja 
zorgen voor een sluitende begroting eind dit jaar, die storm 
moeten we nog doorstaan met elkaar. 

Maarten Offinga 
wethouder 

CDA Súdwest-Fryslân
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Fractie

Wanneer insprekers bij een raadsvoorstel of een politiek item gebruik 

maken van die mogelijkheid, dan worden er bijna altijd veel vragen door 

de commissieleden aan de insprekers én aan de wethouder gesteld. 

Het is dan ook bijna zeker dat het commissiestuk naar de raad gaat 

als bespreekstuk, in plaats van als een hamerstuk. We hebben dat 

recentelijk gezien bij de nieuwbouw van de Jumbo op de voormalige 

Flexa-locatie in Sneek, bij de Lidl en het sporthart in Bolsward, met het 

modelspoormuseum, bij Nij Ylostins in IJlst etc. 

Op die momenten denk ik altijd: “Daar doe je het voor!” Met 
insprekers krijgen wij betere informatie en horen we ‘de 
andere kant van het verhaal’. Zo ontstaat er discussie en 
dynamiek. En onze inwoners kunnen ons meegeven wat 
ze willen. De besluitvorming en de afweging wordt er alleen 
maar beter door. 

Stikstof

De stikstofdiscussie die nog steeds speelt blijft een lastige 
materie. Bouw- en bestemmingsplannen vertragen en de 
vergunningverlening komt langzaam weer op gang. Initia-
tiefnemers moeten met moeilijke berekeningen aantonen 
dat de stikstofuitstoot door de uitvoering van hun plannen 
niet toeneemt. En niet alleen tijdens de bouw, maar bij gro-
tere plannen ook bij de vervoersbewegingen. En elektrische 
kranen zijn er (nog) niet!

Die onzekerheid geldt ook voor de landbouw. Nog altijd 
weten onze boeren niet waar ze aan toe zijn. Toekomstper-
spectief ontbreekt, onzekerheid daarentegen is er volop. 

Ik hoop dat Den Haag en Provincie Fryslân snel met duide-
lijkheid komen. 

Woningbouw

De woningbouw, zeker in de dorpen, blijft een punt van 
aandacht. Zoals al eerder dring ik aan op een taskforce, 
om de woningbouw te actualiseren en te versnellen. Ik vind 
het te gemakkelijk om alleen veel woningen in Sneek en 
Bolsward te bouwen. Zeker wat de kernen betreft zoals 
Koudum, Witmarsum, Scharnegoutum, Makkum, Workum 
etc., kan ik me niet voorstellen dat daar geen concrete 
vraag en behoefte is. 

Uit de fractie
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Zo langzamerhand krijg ik het gevoel dat veel woningen zijn 
geprogrammeerd in Sneek. Veel woningen zijn al gebouwd 
en veel zitten in toekomstige bouwplannen. Met andere 
woorden, is de koek voor de overige kernen bijna op?

Stadhuis Bolsward

Het begrotingsjaar 2020 loopt. Een aantal projecten zijn in 
uitvoering zoals het herstel van de Looxmagracht, de karak-
teristieke kade in Sneek. Dit geldt ook voor de verbouw, 
aanbouw en restauratie van het Stadhuis Bolsward (heet 
nu de Tiid). 

De werkzaamheden zouden we op zaterdag 28 maart 
gaan bekijken. We zitten met smart te wachten wat de 
extra kosten zijn van het herstel van de toren. Het herstel 
van de aantasting door de bonte knaagkever zit niet in het 
verstrekte krediet. Voor de meerkosten, en die zullen fors 
zijn, moet een dekkingsvoorstel komen. Gelukkig is de 
forse schade nu aan het licht gekomen en het is dan ook nu 
het moment om dit te herstellen. Ik ben benieuwd naar de 
vorderingen.

Omgevingswet 

Dit jaar ligt de focus op onder meer de omgevingswet. Tien-
tallen wetten en honderden regels worden gebundeld in 
één nieuwe wet. Dit betekent dus een aanzienlijke reductie 
van regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, 
gebouwen etc. De wet zou ingaan op 1 juli 2019 maar is 
uitgesteld naar 1 januari 2021. De wet betekent een hele 
omslag in denken. De benadering wordt in de context van 
‘wat kan wel’, in plaats van ‘nee het kan niet’.

Dit vraagt om een professionele organisatie die meebe-
weegt met de trends en de veranderende omgeving. De 
organisatieontwikkeling is een van de vijf thema’s waar dit 
jaar de nadruk op ligt. 

Ontwikkelagenda

Een ander thema waar dit jaar de focus op ligt is de Ontwik-
kelagenda. Er is geld beschikbaar voor ontwikkeling en 
uitvoering van plannen in de agenda’s Sneek, Bolsward, 
de IJsselmeerkust en ‘Ut de Mienskip’ (met onder meer de 
dorpshuizen, wijkgebouwen en fietspaden). Nieuw is de 
duurzaamheidsagenda. Totaal gaat het om een bedrag van 
€ 25 miljoen. Dan is het ook goed dat hier in 2020 de focus 
op ligt, want wij (de CDA fractie) vinden de voortgang onvol-
doende. Op de één of andere manier blijft het hangen en 
duurt het lang voordat zaken worden uitgevoerd.

Financiën

Financieel gezond is een van de motto’s van het CDA. In 
2018 is geconstateerd dat de gemeente relatief weinig fi-
nanciële buffers kende om onvoorziene financiële tegenval-
lers op te vangen. April 2019 werd duidelijk dat de financiële 
positie van de gemeente verder onder druk kwam te staan. 

De hogere uitgaven binnen het sociaal domein, maar ook 
bestuurlijke ambities, maakten dat het tekort structureel 
opliep. In augustus 2019 bedroeg het tekort, zonder maat-
regelen voor het jaar 2020, bijna € 19 miljoen. Het college 
is hier voortvarend mee aan de slag gegaan en heeft intern 
zeer veel acties ondernomen om het meerjarenperspectief 
structureel sluitend te krijgen. Dit heeft er in geresulteerd 
dat begin september het tekort voor het jaar 2020 terug-
gebracht is tot bijna € 9 miljoen en er vanaf 2023 sprake 
is van een overschot van bijna € 5 ton. Dus, de gemeente 
signaleert tijdig aankomende tekorten en reageert hier ook 
adequaat op, met als uitkomst een begroting voor 2020 die 
structureel in evenwicht is. Om de conceptbegroting 2020 
sluitend te krijgen, is een relatief groot beroep gedaan op 
de algemene reserve en de reserve precariobelasting.  De 
begrotingsomvang is overigens bijna € 285 miljoen!  

Een paar cijfers voor 2020: 
• Het programma Sociaal, € 148 miljoen
• Het programma Ruimte, € 62 miljoen
• Het programma Bestuur, € 15 miljoen
• Omvang weerstandsvermogen, € 8,8 miljoen

U ziet het, forse bedragen!

Coalitieoverleg

Binnenkort wordt een avond of dagdeel gepland met de co-
alitie. Het doel is enerzijds om elkaar beter te leren kennen. 
Anderzijds om zaken af te stemmen, elkaar vast te houden 
en zaken te benoemen die we de komende twee jaar willen 
binnenhalen. 

Als laatste

Als raadslid en fractie mag je en moet je kritisch zijn op 
zaken die spelen. De CDA fractie is altijd positief kritisch 
en dat wordt gewaardeerd. We zien ook dat de laatste 
jaren veel zaken zijn verbeterd zoals onze wegen. Ook 
de bermen, het groen en onze perken liggen er goed bij. 
De sportvelden worden goed onderhouden en de Rolpeal 
(zwembad Workum) is geopend en volop in gebruik. Dat 
soort van positieve zaken leggen we ook altijd uit!  

Douwe Attema 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân

Wilt u ook op de hoogte blijven 
van het CDA Súdwest-Fryslân? 

Scan de QR-code hiernaast en meld u ook aan voor 
onze gratis nieuwsbrief of meld u aan via de website 
www.cda-swf.nl. De eerstvolgende nieuwsbrief komt 
dan bij u in uw mail.
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In onze najaarsvergadering heb ik mondeling 

verslag gedaan van de hectiek rond het 

opstappen van wethouder Stella van Gent en 

daarmee het vertrek van de PvdA uit de coalitie. 

Daarna is het proces op gang gekomen om 

weer tot een volledig college te komen. In de 

raadsvergadering van 4 februari heb ik namens 

onze coalitiepartners VVD en GroenLinks een 

toelichting op de coalitievorming gegeven. In dit 

artikel neem ik u mee in die coalitievorming. 

Wijziging in de coalitie

D66 schuift aan
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Vooraf hebben we twee doelen gesteld. Als eerste om te 
komen tot een stabiel en toekomstgericht college met een 
nieuwe wethouder die goed in het team past. Het tweede 
doel: het vormen van een meerderheidscollege. Een meer-
derheidscollege vanwege de omvang van onze gemeente 
Súdwest-Fryslân en de taakbelasting van de wethouders. 
En dan is een aantal van vijf wethouders zeker niet overbo-
dig. 

In de raadsvergadering van 21 november is de raad 
geïnformeerd over de aanpak en in de weken daarna zijn 
veel gesprekken gevoerd. Gesprekken met de voorzit-
ter van de raad, de wethouders en gesprekken met alle 
politieke partijen. Zonder uitzondering waren het goede 
en constructieve gesprekken. De gesprekken waren door 
iedereen goed voorbereid, open en met respect voor elkaar. 
In de gesprekken hebben we kort teruggekeken, naar de 
toekomst gezien, het huidige coalitieakkoord besproken en 
er is gesproken over de nieuwe wethouder.

Bij de terugblik heeft iedereen gezegd het jammer te vinden 
dat het zo gelopen is. Voor sommigen was de breuk in 
het college totaal onverwacht, anderen zagen scheurtjes 
ontstaan. In het eerdere interpellatiedebat is in de raad 
over de breuk en de gevolgen gesproken. Dat debat was 
pittig en soms scherp, maar het debat is goed en respectvol 
verlopen.

Constructieve samenwerking

Wat komende tijd betreft hebben alle partijen in diverse 
bewoordingen uitgesproken, dat het voor onze gemeente 
belangrijk is om alles nu weer goed op te pakken. Het col-
lege moet weer een team worden en de energie richten op 
het besturen van de gemeente. De kwaliteit van onze raad 
is dat we wisselende meer- en minderheden hebben. Dat 
komt bijvoorbeeld tot uiting bij de stemming over de raads-
voorstellen. De nieuwe coalitie zal daar in de komende tijd 
opnieuw vorm aan moeten geven. In de raad heb ik gezegd 
uit te kijken naar goede debatten en een constructieve 
samenwerking met alle partijen.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat meerdere partijen 
de verantwoordelijkheid wilden nemen om het huidige 
college compleet te maken. Een goed signaal en het geeft 
de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel aan. 
Wat het coalitieakkoord betreft (het hoofdlijnenakkoord 2018 
– 2022) konden we twee conclusies trekken. De eerste 
conclusie is dat het hoofdlijnenakkoord in de raad nog 
steeds unaniem wordt gesteund. De tweede conclusie is 
dat het akkoord voldoende breed is en nog veel uitdagingen 
biedt. Er zijn dus geen fundamentele wijzigingen nodig. Wel 
hebben we meegekregen dat er op een aantal onderwer-
pen een versnelling nodig is. Omdat het Hoofdlijnenakkoord 
eind 2017 is opgesteld, wordt er dit voorjaar een tussenba-
lans opgemaakt en waar nodig wordt het akkoord geactua-
liseerd.

Belangrijk is wat partijen ons hebben meegegeven over de 
nieuwe wethouder. Daarover is gezegd dat de wethouder 
die het college aanvult, goed in het team moet passen. Hij 

of zij is een belangrijke schakel en moet een verbindend 
persoon zijn. Beslist geen solist. En het zou mooi zijn als 
het een bestuurlijk ervaren wethouder is. Dit omdat het 
vertrouwen in bestuurlijk Súdwest-Fryslân beschadigd is en 
hersteld moet worden. Er moet weer stabiliteit en harmonie 
komen en de energie moet naar buiten worden gericht. Als 
ik dit schrijf ligt een periode van een soepele overgang, een 
goede begeleiding en goede overdrachtsdocumenten voor 
de nieuwe wethouder (bijna) achter ons. 

Zoals hiervoor toegelicht hadden dus meerdere partijen 
belangstelling om in de coalitie te stappen. Van een 
samenwerking tussen de eenpersoonsfracties, tweemans-
fracties en de fractie van de FNP. Een brede en serieuze 
belangstelling en dat is een goed teken. Op basis van alle 
gevoerde gesprekken hebben we uiteindelijk geconclu-
deerd dat D66 en FNP allebei in aanmerking kwamen om 
de coalitie aan te vullen en op sterkte te brengen. Beide 
partijen zijn volwaardig en betrouwbaar en met beide 
partijen hebben we goede gesprekken gevoerd. De fractie 
van de FNP heeft zich vervolgens om inhoudelijke redenen 
teruggetrokken. De kern daarvan is dat de FNP graag vanaf 
de start in 2018 had meegedaan in plaats van nu, halver-
wege, in te stappen. 

Mirjam Bakker

D66 is dus in de coalitie gestapt met Mirjam Bakker als 
wethouder. Mevrouw Bakker heeft ervaring als wethouder 
in deze gemeente en zij is een teamplayer. Zij heeft een 
netwerk in Fryslân en weet wat er speelt op bestuurlijk 
niveau. Wij zijn dan ook blij dat D66, met mevrouw Bakker, 
de coalitie is komen versterken. De coalitie is daarmee op 
een meerderheid van 19 zetels gekomen. Eerder waren 
dat 23 zetels, dus deze kleine meerderheid zal de politieke 
discussie aanwakkeren. Dit betekent ook dat we elkaar in 
de coalitie goed moeten vasthouden, zeker bij belangrijke 
vraagstukken en besluiten. D66 heeft aangegeven volledig 
achter het coalitieakkoord te staan. 

De portefeuilleverdeling is op een aantal onderdelen 
gewijzigd. Deze verdeling is in goed overleg tussen de wet-
houders tot stand gekomen. Al met al een intensief maar 
waardevol traject. 

Douwe Attema 
fractievoorzitter 

CDA Súdwest-Fryslân
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commissie Boarger en Mienskip 

Impact op de mienskip 
De commissie Boarger en Mienskip beoordeelt hoe de helft van de 

begroting van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt besteed. Deze 

verantwoordelijkheid is interessant en heel uitdagend voor ons als 

vertegenwoordigers van ons CDA. 

Contactgegevens: 
Bestuur:   bestuur@cda-swf.nl 
Secretaris:  secretariaat@cda-swf.nl 
Communicatiecommissie: communicatie@cda-swf.nl 
Redactie:   redactie@cda-swf.nl 
Fractie:   fractie@cda-swf.nl 
Steunfractie:  steunfractie@cda-swf.nl 
Wethouders:  wethouders@cda-swf.nl

Wijzigingen, familieberichten en e-mailadressen kunt u 
doorgeven aan ledenadministratie@cda-swf.nl

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:  575 ex. 
Druk:  Van der Eems, Easterein 
Verspreiding: FRL Post

©2020, CDA Súdwest-Fryslân

Wij zijn de commissie Boarger en Mienskip (B&M): Theunis 
de Vries, Pieter Greidanus en Samantha Joustra. Hierbij 
vergeten wij uiteraard niet ons gewaardeerd steun-fractielid 
Johan Steenbeek. 

Onze kernwaarde ‘gespreide verantwoordelijkheid’, komt nu 
vooral aan bod. De aanbesteding van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) is aan de orde. Hoe bezuini-
gen we op de zorgkosten zonder de kwaliteit van de zorg 
uit het oog te verliezen? 

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO. 
Een behoorlijke verantwoordelijkheid, gezien de diversiteit 
aan zorgvragen en de noodzaak van maatwerk. Echter, niet 
alleen de gemeente speelt hierin een rol. Ook de zorgver-

zekeraars spelen een rol, maar de zorgaanbieders spelen 
de hoofdrol. De zorgaanbieder staat aan het bed, weet wat 
er speelt en kent de zorgvraag. In dit alles is er de nood-
zaak om te zorgen voor afstemming, samenwerking en in-
novatie om de zorg voor de inwoners van Súdwest-Fryslân 
te kunnen borgen op een kwalitatieve, maar ook duurzame 
manier. 

Niet alleen de WMO ligt op het bord van commissie B&M. 
Ook de participatiewet is sinds 2015 aan de gemeenten 
toevertrouwd. Eveneens hier een behoorlijke taak voor de 
gemeente om dit op de juiste manier te regelen. Zeker ge-
zien er nu een indicatie nodig is, voordat deze mensen aan 
de slag kunnen bij bijvoorbeeld Empatec. Mensen zitten 
onnodig thuis, hebben last van eenzaamheid en voelen zich 
niet gewaardeerd door de maatschappij. 

Enkel twee van de onderwerpen die binnen B&M spelen, 
maar het zwaarst wegen. Onderwerpen waar wij als CDA 
ook onze pijlen op richten, juist vanwege de impact op de 
mienskip, maar ook vanuit onze kernwaarden. 

Als CDA moeten wij ons inzetten voor een inclusieve 
mienskip. Laat burger, bedrijf en gemeente solidair zijn naar 
elkaar. Betrek ieder mens bij de arbeidsmarkt, maar betrek 
ook elke zorgaanbieder en patiënt bij de plannen hoe de 
zorg in Súdwest-Fryslân beter kan. 

 ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je hebt’. Momenteel 
zijn dit thuiszitters, die graag aan het werk willen, en men-
sen die 9 á 10 weken moeten wachten op ondersteuning. 
Tijd voor verandering, tijd voor gespreide verantwoordelijk-
heid! 

Maar boven alles, tijd voor zorg om onze mienskip. 

Namens de commissie Boarger & Mienskip (B&M)

Samantha Joustra, Theunis de Vries, Pieter Greidanus en 
Johan Steenbeek 

raadsleden en steun-fractielid 
CDA Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân
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Sander de Rouwe pleit voor parlementaire enquête stikstof 
Sander de Rouwe wil 

dat er een parlementaire 

enquête komt naar de 

stikstofcrisis. Dat maakte 

hij 6 maart jongstleden 

bekend tijdens de 

bijeenkomst van CDA 

Súdwest-Fryslân in 

Easterein, over de 

landbouw.

Stikstof is een 'fundamenteel pro-
bleem' waarin de tweede Kamer een 
grote rol heeft gehad, schetste het 
voormalig tweede Kamerlid Sander de 
Rouwe: ”Een parlementaire enquête 
is een zwaar middel. Maar we moeten 
met zijn allen heel diep in de spiegel 
kijken. Het probleem is te groot en het 
heeft te veel schade aangericht.”

”We kunnen er heel veel van leren. 
Voorkomen moet worden dat we over 
enkele jaren dezelfde fouten maken bij 
bijvoorbeeld het klimaat”, zei de Friese 
gedeputeerde die benadrukte dat hij 
het pleidooi voor een parlementaire 
enquête op persoonlijke titel hield.

Fouten gemaakt

De Rouwe blikte terug op 11 oktober 
vorig jaar, toen het Friese provinciebe-
stuur de beleidsregels introk na pro-
test van boeren bij het provinciehuis 

in Leeuwarden. Volgens de gedepu-
teerde hebben Gedeputeerde Staten 
van Friesland destijds 'in veel te korte 
tijd' de stikstofregels vastgesteld.

”Dat is een van mijn grootste fouten 
geweest. We hebben zowel proces- 
als inhoudelijke fouten gemaakt. Dat 
hebben we gedaan zonder eerst goed 
te overleggen met de boeren. Het was 
zeer nodig dat de boeren op de stoep 
stonden.” Reden voor de snelle beslis-
sing van het college was volgens De 
Rouwe 'de te grote druk om niet uit te 
pas te lopen met het landelijk beleid'.

De situatie heeft er wel voor gezorgd 
dat de provincies twee kritiekpunten 
van tafel hebben geveegd, zoals de 

koppeling dier- en fosfaatrechten en 
de beperking van de stikstofruimte tot 
het aantal dieren dat op 8 oktober in 
de stal stond, gaf Sander aan.

Laat je niet gek maken

CDA-tweede Kamerlid Maurits von 
Martels riep de aanwezigen op 'zich 
niet gek te laten maken' door de 
stikstofcrisis. ”Den Haag is niet de 
werkelijkheid. Kamerleden en media 
houden elkaar in een behoorlijke 
wurggreep. Over deze onrust lees 
je in de commentaren van zaterdag-
kranten. Iedereen laat zich een beetje 
gek maken. Wij willen de realiteitszin 
terugkrijgen door een langetermijnpoli-
tiek te voeren. Dat is best moeilijk in 
deze vluchtige tijd.”

Met een bezoekersaantal van 78 
(jonge) boeren en CDA-leden en 
politici was het een zeer geslaagde 
bijeenkomst. Zowel qua inhoud als 
qua sfeer.

Nynke Algra 
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân
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Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de 

Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs 

(2015). De doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te hebben 

verminderd. Dit is de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken 

is dat 30 energieregio’s in Nederland, onderzoeken waar en hoe het best 

duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden.

Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat 
wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is 
ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien 
acceptabel en financieel haalbaar? Elke regio maakt zijn 
eigen keuzes in een eigen energiestrategie, de Regionale 
Energie Strategie (RES). De RES regio waar de gemeente 
Súdwest-Fryslân deel van uit maakt bestaat uit de 18 Friese 
gemeenten, de Provincie Fryslân en het Wetterskip.

Elke gemeente gaat aan de slag met de eigen inwoners, 
het bedrijfsleven, de netbeheerders, de energiecoöperaties 
en maatschappelijke organisaties om te komen tot een 
breed gedragen en realistisch energieplan.

Ook onze gemeente gaat zo veel mogelijk de inwoners 
betrekken bij de RES-opgave. Het is van groot belang om 
te weten wat de voorkeuren zijn van onze inwoners en wat 
ze belangrijk vinden. Iedereen mag meedenken over het 
opwekken van duurzame energie en het gebruik maken van 
warmtebronnen. Via de dorpsbelangen, energiecoöperaties 
en de media worden inwoners benaderd en geïnformeerd. 
Er komen nog enquêtes met vragen over wat ú belangrijk 
vindt in de hele energietransitie. Op verschillende momen-
ten krijgen inwoners de gelegenheid om mee te denken en 
mee te praten.

De opgave in Súdwest-Fryslân bestaat tot 2030 uit het 
aardgasvrij maken van 8000 woningen en gebouwen. Dit 
kan op verschillende manieren maar alles heeft te maken 
met Ruimte. Ruimte voor windmolens en zonneweiden 
maar denk ook aan groengas en warmtenetten die extra 
aanpassingen noodzakelijk maken. Ook de toepassing 
van waterstof zal mogelijk een belangrijke rol spelen in de 
toekomstige energievoorziening.

We staan voor belangrijke keuzes en afwegingen. Ook bin-
nen de politiek wordt verschillend gedacht over de onver-
mijdelijke energietransitie die er aan komt. Waar de politiek 
het wel over eens is, is dat er aandacht moet zijn voor 
participatie en draagvlak.

Op Súdwest-Fryslân is al een groot beroep gedaan met 
Windpark Fryslân en Hiddum Houw m.b.t. de opwekking 
van duurzame energie. De CDA fractie vindt dat Fryslân 

groter is dan Súdwest-Fryslân en wij willen dat er ook wordt 
gekeken naar de rest van onze provincie voor een evenre-
dige en eerlijke verdeling. Wij vinden ook dat onze opgave 
niet groter moet worden dan onze eigen opgave, doordat er 
elders niet voldoende ruimte is.

Samengevat:
•  de CDA-fractie is van mening dat zonne-energie 

onmisbaar is voor het halen van de klimaatdoelen, 
maar dat er nog veel onbenutte ruimte is op daken, 
dus eerst de daken vol.

•  de CDA-fractie wil géén kostbare landbouwgrond 
opofferen aan zonnepanelen.

• de CDA-fractie is tegen windmolens op plekken 
waar ze niet passen in ons landschap. Denk aan 
ons cultuurlandschap, aan onze hemmen en dijken, 
beschermde dorpsgezichten etc.

• de CDA-fractie wil aandacht voor de ruimtelijke kwa-
liteit, geen verrommeling van ons landschap.

•  er moet een oplossing komen voor overbelasting van 
het energienetwerk.

In juni moeten alle regio’s hun eerste ‘RES-bod’ klaar heb-
ben, waarin staat hoeveel onze regio kan bijdragen aan de 
landelijke doelstellingen. Het is één van de grootste, kost-
baarste en meest ingrijpende verbouwingen in de komende 
jaren. Maar het heeft alleen kans van slagen als iedereen 
mee doet……..

Anneke Koster 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Regionale Energie Strategie

RES, alleen SAMEN wordt het een SUCCES
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Maar met dit grote aantal moeten we 
ons wel gaan afvragen hoe toekomst-
bestendig deze ontmoetingsplaatsen 
zijn. Om hier een goed beeld over te 
krijgen is er in 2019 onderzoek gedaan 
naar de toekomstbestendigheid van 
deze plaatsen, waarvan ik graag een 
paar feiten met u deel.

Vijftien van de 64 ontmoetingsplaat-
sen zijn categorie ‘groot’. Zoals het 
Heechhûs in Heeg, It Joo in Oudega 
of Piers’ Stee in Kimswert. We hebben 
18 middelgrote ontmoetingsplaatsen 
en 31 kleine.

De staat van de ontmoetingsplaatsen 
is voor het overgrote deel bouwkundig 
nog goed. Qua duurzaamheidsmaat-
regelen kan er zeker nog wel wat ge-
beuren. Maar het gaat natuurlijk níet 
om de stenen. Het gaat om de functie 
die er wordt vervuld. En dat wordt 
voor het overgrote deel draaiende 
gehouden door vrijwilligers.

De huidige besturen zien de toekomst-
bestendigheid van vrijwilligers veelal 
positief tegemoet, blijkt uit onderzoek. 

Daarnaast is onderzoek gedaan onder 
inwoners van onze gemeente. Daaruit 
blijkt dat 90% bekend is met de 
wijkcentra / dorpshuizen in zijn of haar 
woonplaats. En meer dan 60% geeft 
aan dat de functie die hierdoor wordt 
vervuld heel belangrijk is.

De frequentie van de bezoeken is 
voldoende tot uitstekend te noemen. 
Er blijkt dat onder de jeugd tot 18 jaar 
zo’n kleine 70% een ontmoetings-
plaats bezoekt en van de volwas-
senen is dat 80 tot 90%. Naast deze 
specifieke ontmoetingsplaatsen wordt 
vooral de kerk genoemd om samen 
te komen, gevolgd door sportvereni-
gingen, cafés of andere horeca en 
scholen.

De financiële relatie van de gemeente 
met de ontmoetingsplaatsen is dat 
we tot en met het jaar 2022 een 
subsidierelatie hebben van € 15.000 
tot € 85.000, verspreid over tien jaar 
en afhankelijk van de grootte van de 
dorpshuizen.

Dit zijn een paar feiten in een noten-
dop uit een breed onderzoek. Hiermee 
is nu aan ons de schone taak om 
toekomstbestendig beleid voor onze 
gemeente te maken. Daarbij is het 
belangrijk om te kijken welke functies 
nog meer belangrijk kunnen zijn bin-
nen een dorpshuis. Zoals bijvoorbeeld 
ontmoetingen met gebiedsteammede-
werkers om goed beeld te krijgen van 
het welzijn van mensen, voordat het 
aan echte zorg toekomt. En als dat zo 
is, dat we in een vroeg stadium daarbij 
hulp kunnen bieden.

Wij hopen hierop uiterlijk binnen twee 
jaar, dus voor 2023, een antwoord te 
hebben. En we doen dit alles voor een 
mooie toekomst van, voor het welzijn 
van en het ontmoeten in onze mooie 
gemeente Súdwest-Fryslân.

Gea Wielinga 
wethouder 

CDA Súdwest-Fryslân

Onderzoek ontmoetingsplaatsen in de gemeente

Toekomstbestendig ontmoeten
Onze gemeente 

heeft 64 

ontmoetingsplaatsen. 

Dit zijn voorzieningen 

zoals multifunctionele 

centra, dorpshuizen 

en wijkgebouwen. Het 

is een groot aantal, 

wat op zich logisch is 

voor de in oppervlakte 

grootste gemeente 

van Nederland, met de 

meeste dorpen, steden 

en wijken.
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Dat waren de woorden die ik gebruikte 
tijdens de toelichting van de door het 
CDA ingebrachte motie tijdens de 
raadsvergadering van 27 februari jl. 

Onze fractie is van mening dat onze 
gemeente fors moet meeprofiteren 
van de financiële opbrengsten uit het 
Windpark Fryslân dat in het IJssel-
meer gebouwd wordt. De provincie 
zal als aandeelhouder jaarlijks een 
winstuitkering en uitgekeerde rente 
ontvangen over de achtergestelde 
lening.

Over de strekking van de motie 
hebben wij goed contact gehad met 

de CDA Statenfractie in de provin-
ciale staten (PS). Dit onderwerp (de 
verdeling van de opbrengsten) stond 
namelijk een dag eerder op de agenda 
van de PS. In deze vergadering werd 
duidelijk dat een meerderheid van de 
Statenfracties van mening was dat 
onze gemeente fors moest gaan mee-
delen. Echter, er waren ook partijen 
die hier anders over dachten. Daarom 

was het des te mooier dat de voltallige 
raad van Súdwest-Fryslân instemde 
met onze motie. Dus, Maarten mag 
bij Sander op de koffie. Hopelijk legt 
dit overleg tussen onze voorman-
nen Súdwest geen windeieren. Wij 
blijven voor u de situatie volgen en 
informeren u in het ledenblad over de 
uitkomsten.

Namens de commissie DSO 
Doarp, Stêd & Omkriten

Arjen Doedel 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Een aantal jaren geleden ben 

ik in de raad gekozen voor CDA 

Súdwest-Fryslân. Ik ben nu met 

mijn derde periode bezig. Eerst 

twee periodes voor de commissie 

B&M, dat is zorg, sport, onderwijs, 

dorpshuizen etc. Nu heb ik zitting in 

de commissie Bestjoer&Finânsjes. 

Maar hoe kun je je werk als raadslid 

goed doen?

Net zoals de meeste raadsleden doe je dit werk naast je re-
guliere baan. Natuurlijk kost zoiets veel tijd, veel meer dan 
de gemiddeld 15,9 uur per week die raadsleden volgens 
het rapport van de raad voor het openbaar bestuur aan het 
raadswerk besteden. Maar ik doe het graag. Het is geen 
van 9 tot 5 functie. Als raadslid kun je overal aangesproken 
worden. Je bent het altijd.

Voor mij is het een eer de mensen uit de samenleving te 
vertegenwoordigen. Ik ben raadslid namens hen, dan heb 
ik ook de verantwoordelijkheid naar hen te luisteren en mij 
in te zetten. Als raadslid moet je dicht bij de samenleving 
staan. Weten wat er speelt. Ik merk dat mensen dat waar-
deren. Je moet burgers erbij betrekken, zodat ze weten dat 
het raadswerk veel meer inhoudt dan stukken lezen. 

Zo ben ik regelmatig in het Bestjoershûs te vinden in 
Sneek voor afstemming met mijn collega commissieleden 
Bestjoer&Finânsjes, of met de eigen fractie of voor informa-
tieve avonden waar we door ambtenaren worden bijgepraat 
over onderwerpen. Maar ook zijn we in overleg met onder-
nemers, met mensen over cultuur, landbouw, onderwijs, 
brandweer, politie en zorg gerelateerde onderwerpen. Door 
de griffie worden we gefaciliteerd vanuit de gemeente. Als 
fractie maken we ook onze eigen afspraken voor bedrijfs-
bezoeken en dorpsbelangvergadering etc. Provinciaal zijn 
er ook bijeenkomsten. Landelijk zit ik in een werkgroep 
Verpleging en Verzorging en ga een paar keer per jaar naar 
Den Haag voor overleg met tweede Kamerleden om input 
te leveren voor landelijk beleid. 

Mensen moeten ons lokaal kunnen benaderen. Niet alleen 
in verkiezingstijd. Het kost de nodige tijd maar het levert 
ook veel op. Leuke leerzame contacten, verdieping op 
onderwerpen, goed beleid voor onze inwoners, prettige 
samenwerking maar soms ook stress en onzekerheid. Als 
er dan een voorstel van ons wordt aangenomen en er een 
goed debat heeft plaats gevonden geeft het mij een goed 
gevoel. We hebben een fractie waar veel kwaliteiten aan-
wezig zijn en we doen het samen. Mede met de kracht van 
boven willen we een mooie samenleving die toekomstge-
richt is. Geen gemakkelijke opgave. Maar wat een prachtige 
club mensen hebben we bij ons CDA. Ik ben er trots op om 
bij deze club te mogen horen.

Uilkje Attema 
raadslid 

CDA Súdwest-Fryslân

Tink om Súdwest….

Uit het leven van een raadslid

Zomaar momenten…
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In tijden van gemeenteraadsverkiezingen bepaalt CDA Súdwest-Fryslân 

opnieuw haar belangrijkste standpunten. Deze worden dan voor 4 jaar 

vastgelegd in het programma. We dragen dat programma op dat moment 

uit via social media en communiceren ons verkiezingsprogramma o.a. via 

gesprekken op straat en flyers bij u in de brievenbus.

Als er géén verkiezingen zijn, is de CDA fractie hard aan 
het werk en hoort u niet zoveel van ons. Dat is ook wat wij 
te horen krijgen. “Waar zijn jullie nu er geen verkiezingen 
zijn?”. In deze rubriek leest u ons verkiezingsprogramma, 
precies op het moment dat het zeer actueel is in de raad of 
daarbuiten. Daarom leest u hier blz. 12 en blz. 17 van ons 
program. Op dit moment worden o.a. de volgende onder-
werpen besproken en dit is onze mening:

1.6 De verbindende factor

Eén van de uitdagingen de komende jaren is dat mensen 
elkaar ontmoeten. Er moet volop aandacht blijven voor mo-
gelijkheden die ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen 
blijven opzoeken en ontmoeten. De gemeente heeft een 
sleutelpositie om mensen samen te brengen. Een speer-
punt wordt, daar waar nodig, de onderlinge samenwerking 
van verenigingen.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

• Goede accommodaties zoals dorpshuizen en wijk-
gebouwen. Daar vinden ontmoeting, ontspanning 
en het verenigingsleven plaats.

• Dat er tussen verenigingen wordt samengewerkt 
om zaken voor elkaar te krijgen.

• Dat het voor iedereen mogelijk is om lid te worden 
van een vereniging.

2.3 Duurzaamheid

Er is, wat CDA Súdwest-Fryslân betreft, geen tegenstelling 
tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Deze 
versterken elkaar. De gemeente bewaakt dat ruimtelijke 
ontwikkelingen goed in het landschap passen en duurzaam 
zijn. We hebben de aarde in bruikleen: goed rentmeester-
schap hoort daarbij.

Bij een gezonde samenleving hoort een gezonde econo-
mie. De gemeente faciliteert dit, want het midden- en klein-
bedrijf (MKB) heeft in deze snel veranderende tijd baat bij 
de juiste keuzes. De gemeente stelt de randvoorwaarden 
vast, waarbinnen bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

CDA Súdwest-Fryslân is tegen gaswinning en vóór duur-
zame energie. De rijksoverheid heeft bepaald dat er straks 
een groot windmolenpark in het IJsselmeer komt. Verder 

komt er nog een windpark op de kop van de Afsluitdijk. 
Hiermee worden we straks in één klap de groenste ge-
meente van Fryslân. Ons icoon, de Afsluitdijk, toont vele 
vormen van innovatie op het gebied van duurzame energie 
(blue energy).

CDA Súdwest-Fryslân wil:

• Dat inwoners en ondernemers optimaal profiteren 
van de opbrengsten van windmolenparken.

• Na de twee windparken, IJsselmeer en Kop 
Afsluitdijk, geen andere windmolenparken in onze 
gemeente.

In ons volgende ledenblad vindt u hier de thema’s en stand-
punten die op dat moment actueel zijn. Wilt u niet zo lang 
wachten? Bekijk dan het gehele verkiezingsprogramma op 
www.cda-swf.nl en kies “standpunten”.

Carin Boersma-Staats  
bestuurslid 

CDA Súdwest-Fryslân

De stand van de Standpunten
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Met de Human Health producten van Total Care Composition blijft uw gezondheid in balans 
 

• Mondspray : Een natuurlijke manier om de mond gezond te houden 
• Neusspray   : Ter ondersteuning bij verkoudheid en hooikoorts 
• Handcrème : Een unieke levende formule verzorgt een droge, gevoelige en schrale huid 

 
Misschien houdt u virussen wel buiten de deur door gebruik van onze producten! 
 
Voor meer informatie zie onze website: www.totalcc.nl of bel 088-8377500 

 

 

 

 

Uw
advertentie

hier?

Mail naar bestuur@cda-swf.nlATTEMA
LOONBEDRIJF - KRAANVERHUUR
ZAND- EN GRONDHANDEL B.V.

 0515-443393
www.attemaheeg.nl

 

S. Boersma

info@stadsneek.nl
0515 - 426181
Sneek

 

J. de Jong

jjongde@hotmail.com
0515 - 443687

Heeg

Stad Sneek
Verzekeringen

H  

G
SNEEK

voor bedrijf en particulier

Kaepwei 11, 8611JL Gaastmeer - 0515 46 98 91 - info@bouwbedrijfleenstra.nl

Bouwbedrijf Leenstra
Gaastmeer BV
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De Berap is één van de instrumen-
ten in de P&C cyclus 
(Program&Control), dit 
tezamen met de Kadernota, de 
Begroting en uiteraard de Jaar-
rekening. Voorheen kregen we 
twee keer een Kadernota, één 
beschrijvend en één cijfermatige 
later in het jaar als opmaat naar 
de Begroting. De cijfermatige 
Kadernota is komen te vervallen 
en de overgebleven Kadernota is 
nu vooral beschrijvend van aard 
met een korte financiële bijsluiter. De 
Berap kwam ook twee keer per jaar, 
en liep dus feitelijk altijd ver achter 
de feiten aan, voegde eigenlijk geen 
werkbaar document toe aan de reste-
rende P&C documenten.

Actueler

Dat moest anders, immers in de P&C documenten was 
al gesnoeid! Dus ontstond het plan voor een “dashboard” 
waarmee de raad a-la-minute de stand van zaken, finan-
cieel en op programma-project matig vlak, kon inzien. Om 
een lange weg kort te beschrijven: Niet realistisch en (nog) 
niet haalbaar. Het compromis is gevonden in 8 Beraps, 
zo’n beetje één per maand (en raadscycles) behalve in 
het zomerreces en het Kerstreces. Met 8 keer per jaar ten 
opzichte van de oorspronkelijke 2 keer, een duidelijke voor-
uitgang en daarmee ook een stuk actueler van aard.

Zijn we er daar dan mee? Kort antwoord: Nee. Duidelijk 
niet, iedereen (college en raad) moest wennen aan de nieu-
we werkwijze. Late publicatie van cijfers en status van pro-
jecten hebben meermaals tot een “stuwmeer” van Beraps 
geleid, dat kwam het actualiteitsgehalte niet ten goede. Ook 
was het college zo handig om de begrotingswijzigingen 
door middel van de Beraps aan de raad beschikbaar te 
stellen, dit op verzoek van de accountant. Immers over de 

Beraps worden raadsbesluiten genomen en de 
begrotingswijzigingen vereisen nou eenmaal 
ook een raadsbesluit: twee vliegen in één klap.

Kunstje

Totdat het college, in zijn slimheid veronder-
stel ik, nieuw beleid als een begrotingswijzi-
ging ging verpakken. Dit hadden ze handig 
opgepikt van onze voormalige coalitiege-
noot de PvdA. Zij, de PvdA, “knutselden” 
de douches/kleedkamers voor LSC 
Sneek in de Berap en iedereen vond het 
prima. Goed afgekeken is beter dan 
slecht bedacht en dus deed het college 
hetzelfde kunstje in een volgende Be-
rap: u raadt het al, de PvdA ging niet 
akkoord, immers nieuw beleid moet 

met een raadsvoorstel door de raad. Dat kost 
dan dus twee cycli, het zij zo.

Inmiddels zijn we in de volgende fase beland, de auditcom-
missie is samen met college, concern control en financiën 
aan het schaven en polijsten om het P&C product Berap 
de rol te geven die het toekomt. De tijd tussen eind van 
de periode (maand) en het opleveren/rapporteren richting 
college die het daarna, na goedkeuring, richting de raad 
stuurt moet binnen de vier weken kunnen blijven en wordt 
dan gepubliceerd als actieve informatie. Dit geeft de raad 
de mogelijkheid om er vragen over te stellen nog voordat 
de betreffende Berap op de route door commissies en raad 
wordt geloodst. Hiermee krijgen we, als raad, de beschik-
king over actuelere informatie maar het voorkomt helaas 
nog niet de ophoping van Beraps in de raadsvergadering.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Pieter de Vries 
voorzitter Auditcommissie

Vanuit de Auditcommissie

Schaven aan bestuursrapportages
We zijn alweer halverwege de derde raadsperiode van de gemeente 

Súdwest-Fryslân. Vanaf het begin van Súdwest mocht ik in de 

auditcommissie zitting nemen en draai nu mijn tweede periode als 

voorzitter. In een eerder stuk is al eens de functie en de taak van de 

auditcommissie beschreven, ik zal u daar niet opnieuw mee vermoeien. 

Nee, deze keer wil ik u graag bijpraten over de Bestuursrapportage’s 

(Beraps) en dan met name de evolutie daarvan.
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Bestuur
23 juni 2020, 19:30 uur

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-
Fryslân u als lid van harte uit voor het bijwonen 
van de algemene Ledenvergadering (ALV). Van-
wege de coronacrisis heeft het bestuur besloten 
de geplande ALV van 21 april 2020, niet door te 
laten gaan maar te verschuiven. Graag nodigen 
wij u daarom uit op dinsdag 23 juni as. indien 
de omstandigheden dat toelaten. Noteer deze 
datum alvast, wij houden u op de hoogte.

Inloop 19:15 uur, start 19:30 uur 
Locatie nog onbekend.

Definitieve datum, locatie en gastspreker wor-
den bekend gemaakt op de website: 
www.cda-swf.nl 

Agenda:

19.30 uur Korte presentatie door een spreker
20:15 uur Koffie /thee
20.30 uur Start vergadering

1. Opening door de voorzitter, Hans Het-
tinga

2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Vaststellen notulen Algemene Leden 

Vergadering november 2019 (zie elders in 
dit blad)

6. Uit de fractie (toelichting door fractie-
voorzitter Douwe Attema)

7. Uit het college (toelichting door de CDA-
wethouders: Maarten Offinga en/of Gea 
Wielinga)

8. Bestuur 
- Financiën (financieel resultaat 2019) 
- Terugblik/evaluatie activiteiten

9. Rondvraag
10. Sluiting

Wilt u op de hoogte blijven? En informatie ont-
vangen van uw CDA Súdwest-Fryslân? Ga dan 
nu naar onze website, www.cda-swf.nl en lees 
daar alles over uw CDA en over de afdeling. 
En meld u aan voor de gratis nieuwsbrief, deze 
krijgt u in uw mail. Ga voor aanmelden naar de 
websitepagina en kijk helemaal onderaan. Klik 
daar op Nieuwsbrief-> en vul in, of scan de QR-
code hiernaast. De eerstvolgende nieuwsbrief 
komt bij u in uw mail.

Wij houden graag contact met u,

bestuur CDA Súdwest-Fryslân

(concept-)Verslag ALV 20 november 2020

Makkum 
Locatie De Boer RVS Makkum 
aanwezig circa 30 leden 

We worden ontvangen door Melle 
en Aukje de Boer, de eigenaren van 
De Boer RVS in Makkum. Melle leidt 
ons rond door het hagelnieuwe be-
drijfspand en vertelt aan de hand van 
vragen, gesteld door de secretaris, 
over het bedrijf. Een van zijn zoons 
laat zien wat ze doen. 

Aansluitend opent voorzitter Hans 
Hettinga de vergadering. 

Thema van de afgelopen maanden 
is: boosheid. Boosheid in Hongkong, 
boze boeren. Dat merkt hij ook in zijn 
functie bij Friesland Campina. Die le-
denavonden werden gekenmerkt door 
een algemene boosheid. Het is van 
belang om in gesprek te blijven. Ver-
volgens leest hij een stuk van Hanja 
Bruins Slot: ‘Heb uw naast lief’. 

Daarna stelt hij, gelet op de politieke 
actualiteit, een agendawijziging voor; 
Douwe zal een toelichting geven op 
de gang van zaken in de coalitie.

Douwe licht vervolgens toe hoe het 
proces rond het aftre-
den van wethouder 
Stella van Gent is 
verlopen. 

Gea en Maarten onderschrijven dit. 
Zij benadrukken dat iedereen zich ge-
houden heeft aan de afspraak om niet 
inhoudelijk op de zaak te reageren. 
En te verwijzen naar het integriteitson-
derzoek van de burgemeester. Enige 
reactie: we hebben kennisgenomen 
van het standpunt van mw. van Gent. 

Adrie Hegie geeft de complimenten 
aan de beide wethouders. Patrick 
Janssen vraagt of de uitkomst van het 
onderzoek nog gevolgen kan heb-
ben voor de genomen besluiten. De 
verwachting is van niet. 

Er heeft binnen het college een her-
verdeling van de portefeuilles plaats-
gevonden. Maarten heeft onderwijs er 
bij gekregen, Gea participatie. 

Ingekomen en verzonden stukken

Er zijn verschillende e-mails ontvan-
gen van het provinciaal bestuur en het 
partijbureau.

Verslag vorige vergadering (ALV 
april 2019)

Verslag wordt ongewijzigd vastge-
steld.

 Uit de fractie

Douwe licht toe waar de fractie mee 
bezig is. Dat is de ontwikkelagenda, 
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precariorechten rond de kabels, jeugd-
zorg, sportcomplexen, kernenbeleid, 
de N354 Sneek-Leeuwarden, het 
aquaduct bij Bolsward, stikstofdos-
sier. Ook is samen met de Staten-
fractie, een bezoek aan mts. Kete-
laar voorzien. RES, omgevingswet, 
kerkenvisie: 27 van de 129 kerken in 
onze gemeente hebben hun functie 
verloren. 

Daarnaast blijft de FUMO een pro-
bleemdossier en evenals de veilig-
heidsregio. 

Jentsje vraagt hoe het staat met het 
onderzoek naar het aquaduct. Zowel 
de gemeente als de provincie hebben 
hier 100.000 euro in gestoken.

Adrie Hegie zegt onlangs bij de FUMO 
op bezoek te zijn geweest om te 
praten over de vergunningverlening in 
de woningbouw. Dit traject duurt heel 
lang. Hij vraagt aan de fractie om hier 
eens achteraan te gaan. Ook in het 
kader van de omgevingswet. 

Gea reageert: dat ze veel respect voor 
Adrie heeft en dat het niet best is. De 
gemeente moet hier lering uit trekken. 
Ze vraagt Adrie om contact op te ne-
men met de betreffende ambtenaar. 

Uit de raad 

Gea zegt dat er veel aan de hand is 
met het oog op de begroting. Twee 
onderwerpen wil ze eruit lichten:

Sport en Zorg. Ten aanzien van dat 
eerste: het is niet haar bedoeling om 
sportvelden en gymzalen te sluiten 
maar er zijn er wel veel te veel, daar 
moet een oplossing voor komen. Dat 

geldt ook voor de zwembaden. Het is 
zeer de vraag of Bolsward open kan 
blijven. 

Qua zorg: een groot deel van de 
begroting gaat op aan zorg. De zorg 
zal anders georganiseerd moeten 
worden. De gemeente zal met minder 
zorgaanbieders in zee gaan. 

Dhr. W. Louwsma zegt genoeg te heb-
ben van Pfas. 

Maarten meldt dat hij z’n handen vol 
heeft aan financiën, economie en 
landbouw. Het mes moet in de finan-
ciën. Op de begroting van 285 miljoen 
zal 10 miljoen bezuinigd moeten 
worden. 

In antwoord op Louwsma zegt hij dat 
de hele pfas-discussie ook onderwerp 
van gesprek is in de commissie finan-
ciën van de VNG. 

Daarnaast geeft hij de complimen-
ten aan Melle en Aukje: het is een 
prachtlocatie, een pareltje en een 
visitekaartje!

Ingelast punt

Recent heeft Ultsje Wiersma afscheid 
genomen als raadslid. Hans bedankt 
hem voor zijn inzet de afgelopen jaren 
en roemt zijn grote kennis op het ter-
rein van energie. En ondersteund dit 
met een bloemetje. Ultsje zegt in een 
reactie dat zijn terugtreden een trieste 
reden heeft, namelijk de ziekte van 
zijn vrouw. Ze leven tussen hoop en 
vrees en dan moet je keuzes maken. 
Hij is nooit een dossiervreter geweest, 
maar meer van de hoofdlijnen. Hij 
wenst zijn opvolger Samantha veel 

succes. En ook de fractie, hij heeft 
nog wel een waarschuwing: we moe-
ten ons realiseren dat dezelfde flow 
waar CDA Súdwest-Fryslân in zit, niet 
vanzelfsprekend is voor de toekomst. 

Vervolgens stelt Samantha zichzelf 
kort voor. Ze staat voor de kernwaar-
den van het CDA en heeft de afgelo-
pen jaren ervaring opgedaan in het 
bestuur, als lid van de vertrouwens-
commissie voor de WS en PS.    

Financiën 

Nynke licht de begroting voor 2020 
toe. Deze wordt goedgekeurd.  

Campagne

De secretaris licht toe dat het ledenbe-
stand achteruit holt. De vraag is aan 
iedereen om in zijn of haar omgeving 
flyers uit te delen aan potentiële 
nieuwe leden. 

Daarnaast is het bestuur samen met 
de campagnecommissie bezig met de 
organisatie van een 30-ers en 40-ers 
diner, volgend voorjaar. 

Ultsje denkt dat we qua thematiek 
daarbij moeten inzetten op het thema 
duurzaamheid, dat spreekt ook jonge-
ren aan. Patrick adviseert om zaken 
meer toe te spitsen, nu te algemeen. 
Aansluiten bij deze doelgroep.

Rondvraag

Jentsje complimenteert het bestuur 
met de opzet van deze ALV.
Jos vraagt of er contact is met het 
CDJA.
Marten vraagt of de vraag van Sijbren 
uit de vorige vergadering beantwoord 
is.
Pieter Greidanus vindt dat CDA 
Súdwest-Fryslân zich alleen moet 
richten op de eigen omgeving. 

Vervolgens sluit de voorzitter, onder 
dankzegging aan gastheer en gast-
vrouw, de vergadering. Er is nog een 
drankje en hapje.

Bianca Domhof 
secretaris bestuur 

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

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

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

Bauke Dam
De Warren 21, 8701 GW Bolsward 
06-48575242 
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

Samantha Joustra
Barrewier 11, 8605 BZ Sneek 
06-572 682 93
s.joustra.cda@sudwestfryslan.nl

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

Gea Wielinga
Portefeuille: Zorg, Arbeidsparticipatie 
en Inkomen, Agenda Bolsward, Sport, 
Dorpshuizen
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl 

Maarten Offinga
Portefeuille: Financiën, Economische 
zaken, Landbouw en landschap, Ontwik-
kelagenda, Gebiedsagenda ZWH
secr.offinga@sudwestfryslan.nl 

Bestuur
Hans Hettinga
Voorzitter 
it Heidenskip 
hanshettinga@kpnmail.nl 
0515-542384

Pieter Dijkstra
Vice-voorzitter
Bolsward
dijkstra.menp@planet.nl
0515-574264 / 06-36160418

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

Nynke Algra
Penningmeester
Sneek
penningmeester@cda-swf.nl

Carin Boersma-Staats
P.R. en Communicatie 
Jutrijp
boec@marnecollege.nl 
0515-424848

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

Fernande Teernstra
Algemeen bestuurslid
Bolsward
f.teernstra@pkgroep.nl
06-47007300

Wethouders


