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Van de fractievoorzitter

Van de voorzitter
Hebzucht

Bestuurskracht
Eind oktober hebben 5 gemeenten in de zuidwesthoek
voor grotere bestuurskracht ingestemd met een fusie.
Niet allemaal unaniem, maar volgens mij hebben
vrijwel alle CDA gemeenteraadsleden ingestemd. Een
felicitatie waard. Het proces is van onderop tot stand
gekomen en wij zullen als Statenfractie dan ook positief adviseren als het aan ons wordt voorgelegd door
Gedeputeerde Staten.
Eerder dit jaar hebben wij als Statenfractie onze
positie ten opzichte van bestuurskracht bepaald.
Uitgaande van ons verkiezingsprogramma en het
coalitieakkoord, hebben wij toen aangegeven dat wij
vinden dat Leeuwarden de grootste gemeente moet
blijven, ook qua inwoneraantal. Verder vinden wij dat
gemeenten opgeknipt mogen worden en is het voor
ons belangrijk dat er een evenwicht is tussen stad en
platteland.
Voor ons staat voorop dat een fusie van onderop moet
komen. We moeten als CDA’ers echter ook luisteren
naar de roep om regie van de provincie. Voor ons als
fractie houdt dat in dat we, vanuit onze verantwoordelijkheid, zullen kijken of processen van onderop ook
passen binnen wat wij wenselijk vinden voor Fryslân.
Nadrukkelijk wil ik hierbij melden dat wij als fractie
géén blauwdruk klaar hebben liggen in de trend van
‘zo zou Fryslân er uit moeten zien’.
Gelet op de huidige ontwikkelingen zullen er in 2010
bij de gemeenteraadsverkiezingen 27 gemeenten
zijn (31-5+1 = 27). Voor andere mogelijke varianten is
nog veel overleg en tijd nodig om goede en passende
keuzes te maken. En een bestuurskrachtige gemeente
staat voor het CDA niet synoniem voor fusies, dat laatste is slechts een middel.
Kasritme
Een woord wat we provinciaal nogal eens gebruiken.
Feitelijk betekent kasritme dat we geld beschikbaar
stellen voor het uitvoeren van plannen, maar dat
die plannen in het lopende begrotingsjaar (nog) niet
worden uitgevoerd. Het geld wordt dan doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Zoals we nu
kunnen overzien betekent dat, dat er ruim € 42 mil-

joen wordt doorgeschoven uit de begroting 2008. Wij
vinden dat niet goed, omdat we een sluitende begroting als uitgangspunt hanteren. Op deze wijze moeten
we soms al eerder de opcenten verhogen, terwijl het
geld nog niet wordt uitgegeven. In de begrotingsvergadering van 12 november 2008 zal onze financiële
woordvoerder Bert Nijboer hierover het debat aangaan met het College. Wij willen in ieder geval een
begroting, waarbij wordt gegarandeerd dat de plannen in datzelfde begrotingsjaar in uitvoering worden
genomen.
Fries Merenproject
Bij de Kadernota heb ik namens de fractie kritische
geluiden laten horen als het gaat om het beschikbaar stellen van geld voor de 2e fase van het Fries
Merenproject. Dit heeft geleid tot extra activiteiten
binnen het provinciehuis en in enkele gemeentehuizen. Mede geprikkeld door onze Noordelijke
Rekenkamer zijn wij op zoek gegaan naar de voorspelde extra werkgelegenheid. Wij hebben vastgesteld
dat er inderdaad veel nieuwe banen zijn bijgekomen.
Wij zullen ons positief maar kritisch opstellen als het
gaat om de 2e fase. Uiteraard blijven we iedere keer
de vraag stellen of een investering van miljoenen in
het ophogen van bruggen wel zal renderen; over twee
bruggen hebben wij twijfels.
Verder zullen we met elkaar nu de slag moeten maken
om de bootjesmensen uit hun boten te krijgen, zodat
zij ook de rest van Fryslân ontdekken. Daar is het uiteindelijk ook om begonnen: dat zij geld in onze
provincie uitgeven. We
zullen nog meer moeten
inzetten om water en
onze cultuur met elkaar
te verbinden, want dan
alleen hebben we er als
alle Friezen baat bij.
Ad van der Ham,
fractievoorzitter

Waterschapsverkiezingen Fryslân
Uw stem telt!
CDA Fryslân heeft een sterk
waterschapsprogramma.
CDA Fryslân heeft een
sterke kandidatenlijst.
Geef uw stem aan CDA
Fryslân, lijst 5!

CDA
Lijsttrekker
Harry Boon

Burgers en boeren samen
voor veilig, betaalbaar en
duurzaam waterbeheer.

CDA Lijst 5

Herinnert u zich dit nummer nog?

19 49 304
Dit is het nummer van de girorekening van CDA
Fryslân. Bij het katern van oktober was een brief
gevoegd met het verzoek ons te steunen met een
bijdrage voor de waterschapsverkiezingen.
Nog niet aan toe gekomen? DOE HET NU!
Foar CDA-list fiif. We kunnen echt niet zonder
uw bijdrage! Bestuur CDA Fryslân

Plotseling is hij er: de kredietcrisis. De media voorzien ons rijkelijk van analyses en commentaren.
De mooiste las ik in het Friesch Dagblad: “Wie rijk
wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen
maar zijn hebzucht verminderen” (Plato, filosoof
rond 300 jaar voor Christus).
Hebzucht is een van de kenmerken van de mens.
Als je veel hebt, wil je vaak nog meer hebben of
verzamelen. Met het streven naar meer bezit,
inkomen, hogere rente of bonus is op zich niks
mis. Maar je moet wel te allen tijde aan je medemens kunnen uitleggen dat je het niet over zijn
rug hebt binnen gehaald. Is er in onze huidige
samenleving nog voldoende draagvlak om daarnaar te handelen?
In de politiek of maatschappelijke belangenbehartiging gaan kiezers zich in toenemende mate
gedragen als consumenten. Niet meer als burger
meewerken aan een betere samenleving, maar
als kiezer gaan voor ‘hoe kan ik beter worden van
de samenleving’. Niet brengen, maar halen bij de
overheid. En als het dan mis gaat, hetzij financieel of qua veiligheid, dan direct naar de overheid
wijzen om het probleem op te lossen. Maar de
burgers wilden de laatste decennia juist minder
overheid en meer individuele vrijheid. Maar bij
meer eigen vrijheid hoort ook meer eigen verantwoordelijkheid. Het laatste is niet altijd plezierig,
zeker niet als derden je daar op aanspreken.
De kredietcrisis heeft ons geleerd dat marktwerking in de huidige complexe wereld voor
veel burgers leidt tot onbegrepen (financiële)
producten of dienstverlening (zorgstelsel). Men
schikt zich dan maar naar de trend van de grote
massa en vertrouwt er op dat de overheid zijn
burger beschermt tegen uitwassen. Maar bij de
kredietcrisis zien wij dat de overheid voor een deel
zijn eigen financiële beleid niet meer begreep en
onder controle had. Echter de overheid zijn we
met zijn allen, zodat we het nu ook met zijn allen
via de staat (belastingen) mogen oplossen.
Zullen de lessen van de kredietcrisis leiden tot
een samenleving met minder hebzucht en consumentisme? Gaan de burgers van Nederland de
komende jaren (via maatschappelijke en politieke
organisaties) weer meer meedenken en bijdragen
aan de inrichting van de samenleving? Alleen
dingen doen die ook rekening houden met de
belangen van anderen? Plato zei het eeuwen geleden al: burgers die een rijke samenleving willen,
moeten hun hebzucht beteugelen en hun consumentisme verminderen. CDA Fryslân streeft naar
zo’n samenleving!
Douwe Tamminga,
voorzitter CDA Fryslân

Kracht en Krimp
Bij de opening van het politieke seizoen in september te Leeuwarden noemde ik twee onderwerpen die
de komende tijdop de agenda voor Fryslân komen: de gemeentelijke herindeling (kracht) en de verdeling van nieuwbouw (krimp).
Kracht
Om te komen tot grotere bestuurskracht hebben
de gemeenten in de zuidwesthoek van Fryslân de
laatste jaren verkennende gesprekken gevoerd over
samenwerking. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het
voornemen om te fuseren. Tijdens mijn werkbezoeken
en bilaterale gesprekken in de afgelopen maanden
was naast zorgvuldigheid ook een groot draagvlak
voor deze beweging te vernemen. Volgens mij is het
begonnen met de komst van de Sudergoaweg. De
sterk verbeterde ontsluiting heeft in de zuidwesthoek
geleid tot meer bedrijvigheid, vooral in de recreatieve
sector. Bij de uitvoering van het Friese merenproject
ervoeren de gemeenten welke kracht je voor een regio
en haar burgers kunt ontwikkelen als je gezamenlijk
optrekt. Door te fuseren verwacht men, dat men in
de toekomst met nog meer kracht de belangen van
de zuidwesthoek kan behartigen. De CDA afdelingen
in de zuidwesthoek hebben het proces zeer intensief
gevolgd. Belangrijk voor draagvlak! De zuidwesthoek
als tweede gemeente van Fryslân betekent dat nu ook
elders in de provincie over gemeentelijke herindeling
wordt gesproken. In september heb ik aangegeven,
dat ik verwacht dat wij op termijn naar 10 of 15
gemeentelijke CDA afdelingen gaan.
Wat mij bij de discussie buiten de zuidwesthoek
opvalt, is de geringe betrokkenheid van de (leden
van de) gemeentelijke afdelingen. Er zijn meerdere

gemeenten waarbij het niet voor de hand ligt dat ze
als één geheel met buren gaan fuseren. Als voorbeeld
noem ik de dorpen in de Lege Geaen. Gaan die op termijn met Boarnsterhim mee naar Leeuwarden, terwijl
ze onder de rook van Sneek liggen? Of is het typisch
Fries dat we vaak niet meedoen in de belangrijke fase
van beleidsvorming, maar pas in beweging komen als
er al een besluit ligt?
Belangrijke ontwikkelingen moeten niet aan het einde
van de rit op de agenda staan van een gemeentelijke
afdeling, maar aan het begin.
Krimp
Steeds vaker hoor je dat op termijn de bevolking van
Nederland zal gaan dalen.
Gedeputeerde Staten geven via portefeuille houder
Anita Andriesen aan dat dit gevolgen heeft voor de
spreiding van nieuwe woningen over de provincie.
Enige tijd geleden konden we in de krant lezen dat
de regio Leeuwarden 4 van de 10 nieuwe woningen
claimt. En in een recent rapport staat dat in Fryslân
alleen de gemeenten Leeuwarden en Bolsward nog
zullen groeien. Maar deze uitkomst schijnt mede gebaseerd te zijn op plannen voor nieuwbouw. Groeien
Bolsward en Leeuwarden nu omdat mensen en werkgelegenheid het noodzakelijk maken, of is het een
gevolg van het feit dat men in andere gemeenten van
Fryslân niet of slechts nog zeer beperkt mag bouwen?

Ontmoeting Noordelijke CDA
vrouwen in het Karmelklooster
Op 27 september 2008 ontmoetten CDA vrouwen uit
Fryslân, Groningen en Drenthe elkaar in het Karmelklooster te Drachten. Daar werden zij door First Ladies
geïnspireerd tijdens discussies over maatschappelijke
thema’s. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
sprak over de toegevoegde waarde van vrouwen in
een mannencultuur. Vervolgens bracht Greetje de

Vries-Leggedoor, lid van de
Eerste Kamer en waterschapsbestuurder, op toegankelijke wijze in beeld dat water
en waterschappen (en vrouwelijke bestuursdeelname)
er toe doen. Europarlementariër Esther de Lange
informeerde ons over de verschillen tussen Europese
landen wat betreft de deelname van vrouwen in het
arbeidsproces. Sanne Schipper (CDJA) hield ons ten
slotte met behulp van de sage van Europa een spiegel
voor en daagde ons daarmee uit tot een frisse blik.
We maakten kennis met Rianne Donders, voorzitter
van het landelijk CDAV, en we genoten van de zon,
de entourage, het verrassingstasje en de gesprekken.
Volgend jaar weer Karmel, of… naar Brussel?
Minke van der Goot
CDAV Fryslân

Agenda

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 6x per jaar.
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• 1 5 november 2008 - CDA Campagnedag
Waterschapsverkiezingen
• 1 3-25 november 2008 - Waterschapsverkiezingen
• 14 november 2008, 19.00 uur - Cursus website
bouwen
• 1 7 november 2008, 19.30 uur - Expertmeeting
Natura 2000: beheerplannen = belemmerplannen? Locatie: It Heechhûs te Heeg
• 21 november 2008, 16.00 uur - Cursus Interrumperen en improviseren. Locatie: Kurioskerk,
Leeuwarden
• 2 4 november, 19.30 uur - Algemene Ledenvergadering. Locatie: Kurioskerk, Leeuwarden
• 5 Januari 2009 - Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân
Meer informatie over alle agendapunten is te
vinden op www.cda-fryslan.nl

Als wij naar onze provincie kijken, dan verschuift de
economische bedrijvigheid van het noorden naar de
lijn Sneek-Heerenveen-Drachten. Hebben we straks de
woningen in Leeuwarden en het werk langs de A7? En
wat betekent het krimpscenario voor de dorpen? Komt
daar nieuwbouw tot stilstand? Nog meer dorpen waar
de winkels en scholen gaan verdwijnen?
Ook nu valt op dat er in de provincie weinig over
wordt gediscussieerd. Wat vinden gemeentelijke
afdelingen van politieke partijen ervan? Wat vinden
CDA’ers ervan? Hoe en waar gaan we vanuit de afdelingen de fracties voeden met onze ideeën? Politiek
in Fryslân kan ergens over gaan. Dat is leuk voor
(actieve) afdelingen en leden!
Douwe Tamminga, voorzitter CDA Fryslân

Geslaagde bijeenkomst
‘Morgen begint Vandaag’
Een kleine zestig CDA-ers uit de gehele provincie
discussieerden op 14 oktober te Drachten over de
volgende onderwerpen: Onderwijs en kenniseconomie; Kwaliteit en zorg; Samenleven - waarden en
normen; Gezin, jeugd en jongeren; Integratie/rol
van religie en diversiteit. Het landelijke CDA houdt
de discussiebijeenkomsten ‘Morgen begint Vandaag’
in alle provincies. De te bespreken thema’s zijn
steeds gekozen door de leden in de provincie. Per
thema is er een landelijke focusgroep, die bij elke
bijeenkomst is vertegenwoordigd om een landelijke rapportage te maken. Op deze manier kunnen
alle leden van het CDA invloed uitoefenen op de
politieke thema’s van de toekomst. De aanwezige
CDA’ers deden dat door in kleinere groepen de stellingen te behandelen die door de landelijke focusgroep waren voorbereid.
Een geslaagde bijeenkomst!

Bestuur bezoekt
afdelingen
In november ontmoet het bestuur in vier regiobijeenkomsten alle bestuurders van de gemeentelijk afdelingen. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we CDA
Fryslân als politieke partij herkenbaarder maken voor
de Friese burger? CDA Fryslân is de grootste partij
van Fryslân en is actief in diverse gemeentelijke fracties en de colleges van B&W. Verder maken we deel
uit van het provinciaal bestuur en vertegenwoordigen Friese Kamerleden ons in de landelijke politiek.
CDA Fryslân: oeral en foar alle Friezen.
Hoe willen wij in de toekomst ‘verbonden’ zijn met
de Friese samenleving en naast de burgers van
Fryslân staan, om te weten wat zij van ons verwachten? Boeiende zaken om als bestuurders daarover
in eigen omgeving met elkaar van gedachten te
wisselen.

