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Van de fractievoorzitter

Nieuwbouw Provinciehuis
De bijdrage van FNP fractievoorzitter Johannes Kramer
was in twee zinnen samen te vatten. Het CDA had
in 2003 gezegd: “en geen cent meer”, en het presidium had begin 2008 een brief geschreven dat er bij
overschrijding, eerst over alternatieven gesproken
moest worden. Heel veel woorden over procedures,
maar geen woord over wat het FNP nu wél wilde.
Na het debat zei de FNP voor de camera dat ze het
provinciehuis te duur vonden. Er zouden zaken niet
meegenomen zijn, zoals bouwrente en bouwplaatskosten. Dat laatste is echt onjuist. In het bedrag zit
4,5% bouwrente en voor de bouwplaatskosten is meer
gereserveerd.
Onze inzet in 2003 was een maximumbedrag en geen
cent meer, want elke miljoen euro die je op voorhand
geeft ben je kwijt. Maar dat bleek toen niet reëel. In
tweede instantie heb ik toen aangegeven dat het college terug kon komen als de aanbesteding niet zou
lukken en dat we daar dan over zouden debatteren.
De eerste aanbesteding mislukte; de complexiteit van
vernieuwbouw, sloop en bouw van een parkeergarage bleek te ingewikkeld. Vervolgens werd in 2005
besloten om de garage apart te bouwen. Begin 2008
werden we geïnformeerd dat de kans dat we uit
zouden komen op het taakstellend budget niet erg
groot was. Op 12 november 2008 liet het college officieel weten dat dat inderdaad niet lukte. Natuurlijk
waren we niet blij om dit te horen, maar waar zaten
dan de verschillen? In het kort kwam het neer op
grote loon- en prijsstijgingen en er moest een tweede
bouwkraan bij. Door de latere oplevering moest het
projectbureau langer functioneren en ook de bouwrente viel hoger uit.

In onze fractievergaderingen hebben we lang over dit
onderwerp gediscussieerd. Uiteindelijk concludeerde
ik als fractievoorzitter, dat ook deze fractie koos voor
vernieuwbouw op de huidige locatie. We vinden dat
de provinciemedewerkers recht hebben op een goede
werkplek die voldoet aan alle ARBO-eisen. Ook telde
zwaar dat we met de gemeente Leeuwarden afspraken
hadden gemaakt over de bereikbaarheid. We hebben
indringend gekeken of er nog meer versoberd kon
worden. Op drie leden van onze fractie na vond de
meerderheid dat het niet soberder kon.
De PvdA, ChristenUnie, VVD en acht leden van de CDAfractie stemden uiteindelijk voor, en met die royale
meerderheid was het voor de FNP niet zo moeilijk
om tegen te stemmen. Want als er één partij was die
vanaf het begin op de Tweebaksmarkt wilde blijven
zitten was het wel de FNP. Maar zo werkt soms het
politieke bedrijf. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, zeker in deze tijden van teruggang is
het goed dat volop
bouwactiviteit zal
zijn. We hebben er
nu vertrouwen in
dat deze klus voor
dit bedrag geklaard
kan worden. Goed
voor de werkgelegenheid en het
versterken van
de positie van
Leeuwarden.

Ad van der Ham
Fractievoorzitter

Niet tornen aan uitkeringen
Het thema van de ledenvergadering van CDA Fryslân
op 24 november 2008 was ‘Kredietcrisis: een crisis

van banken of van de (westerse) samenleving’.
CDA Tweede Kamerlid Elly Blanksma, nauw betrokken
bij de bancaire aspecten van de kredietcrisis, gaf in een
helder betoog haar visie op het thema.

Na deze inleiding bogen vier discussiegroepen zich
over een aantal aspecten van de kredietcrisis. De groep
‘Markt’ was blij met het toenemende inzicht dat je niet
alles aan het vrije spel van de markt kunt overlaten en
pleitte voor het Rheinlandse model, waarbij het brede
belang van de samenleving voorop staat. De kredietcrisis was volgens de groep mede ontstaan door falend
overzicht van de overheid. De groep ‘Toezichthouden’
vond echter dat je niet alles door de overheid kunt
en moet willen regelen. Er is en blijft ook een eigen
verantwoordelijkheid voor de burger. Naar aanleiding
van de rapportage van de groep ‘Bonussen’ ontstond
een interessante discussie over de vraag ‘wanneer wel
en wanneer geen bonussen uitkeren?’. De discussiegroep ‘Zorg’ stelde dat de kredietcrisis niet mag leiden
tot lagere bedragen voor mensen met een bijstand of
werkloosheiduitkering. Verder was men van mening
dat de overheid niet alleen de grote bedrijven maar
ook kleine zelfstandigen moet steunen om door de
moeilijke jaren te komen. Een duidelijke boodschap
voor gastspreekster Elly Blanksma!

Van de voorzitter
Op naar 2009
Politieke belangenbehartiging heeft te maken
met wonen, leven en werken. Drie belangrijke
kenmerken van ons aardse bestaan. In 2008 zijn
ze volop in beweging geweest. Wat betekent dat
voor 2009?
Studies geven aan dat we voor de toekomst in
(delen van) Fryslân moeten uitgaan van krimp.
Meerdere dorpen zullen dus waarschijnlijk niet
meer groeien. En gemeenten zullen bij gebrek
aan winsten op bouwterreinen voor hun inwoners niet meer leuke dingen kunnen doen. Zullen
hogere onroerendgoedbelastingen nodig zijn om
de financiële gaten te dichten? Leven heeft te
maken met cultuur, met taal, met sport en recreatie. De provinciale cultuurnota geeft aan welke
vier kernen extra zullen worden ondersteund. Zijn
ze een voorschot op een provincie met 4 grote
gemeenten? Werken heeft in 2008 de meeste
tegenwind gekregen. De financiële crisis breidt
zich uit naar industrie en werkgelegenheid. Maar
ook hier geldt: ieder nadeel heeft zijn voordeel.
2009 wordt het jaar van de vernieuwers, van de
echte doorzetters.
De provincie Fryslân heeft voor de komende jaren
een sterke uitgangspositie. Tijdens de afgelopen
(vette) jaren zijn in Den Haag belangrijke financiële steunprogramma’s binnengehaald. Het compensatiepakket voor de vervallen Zuiderzeelijn zal
de komende jaren voor veel bedrijvigheid zorgen.
Nieuwe wegen en spoorlijnen zijn belangrijke
impulsen voor verdere economische groei. Het
Waddenfonds geeft bedrijven kansen voor nieuwe
ontwikkelingen. Wetsus wordt steeds duidelijker
een vliegwiel voor duurzame watertechnologie.
Belangrijk wordt hoe de politici de gelden van
de steunfondsen gaan besteden. Wat krijgt voorrang? Cultuur en natuur of industrie en werkgelegenheid? Gaan we voor een mooi Fryslân voor
senioren of voor een ondernemend Fryslân voor
onze kinderen? De eerste keuzes zullen we waarschijnlijk al in 2009 moeten maken.
Het zijn maar twee woordjes: aards bestaan.
Maar in de tweede zin wel bewust geschreven.
Wonen, leven en werken krijgen zoveel meer
vreugde als je het niet alleen met handen en verstand, maar ook met je hart en ziel kunt beleven.
Als je als mens volledig tot je recht kunt komen.
Vanuit een innerlijke bron vreugde en verdriet
delen met je omgeving. Kerst wijst ons op zo’n
bron. Het Licht van het kindeke Jezus geeft
naast licht ook warmte. Vanuit dat Licht willen
wij warmte brengen in de samenleving. Politici
mogen nooit met voorstellen komen om op dit
Licht te bezuinigen. Ook niet in 2009.
Douwe Tamminga

CDA Terschelling ontvangt
drie Kamerleden
CDA Terschelling is een actieve afdeling van ruim
50 leden. Met twee raadsleden wordt volop meegedaan bij politieke besluitvorming in de gemeenteraad. Op 21 en 22 november brachten de CDA
Kamerleden Joop Atsma, Rikus Jager en Sander de
Rouwe op uitnodiging van de afdeling een werkbezoek aan Terschelling.

CDA Terschelling wilde de Kamerleden zelf vertellen
en laten zien welke maatschappelijke knelpunten
op Terschelling spelen, zoals de bereikbaarheid: die

wil men verbeteren door het Schuitgat te verdiepen.
Verder wordt ook op Terschelling gestreefd naar een
goed en breed pakket aan opleidingen. Bij de Hogere
Zeevaartschool hoort een modern internaat en de
eilanders willen het aanbod van HBO onderwijs op
het eiland graag uitbreiden met een opleiding voor
Recreatie en Toerisme. Op het eiland spelen ook problemen van het vaste land, zoals Natura 2000.
Tijdens de ledenvergadering ’s avonds vertelden ruim
40 leden de Kamerleden hun visie op maatschappelijke ontwikkelingen. De volgende dag ging de reis
naar het strand voor de problematiek van zandverstuiving. Daarna hoorden de Kamerleden hoe het is
om te boeren op een eiland. Afdelingsvoorzitter Jan
Lodder: “We zijn er best wel een beetje trots op dat
we drie Kamerleden voor een tweedaags werkbezoek
op Terschelling hebben gehad. We zien terug op een
geslaagd bezoek! We hebben via de Kamerleden
staatssecretaris Huizinga uitgenodigd om de Brandaris
te bezoeken, om zo zelf te ervaren dat deze toren
bemenst moet blijven.”

Resolutie Kinderdagopvang van het
CDAV aangenomen op CDA congres
CDAV-bestuurslid Minke van der
Goot nam op 8 november 2008
voor het eerst deel aan een CDAcongres en moest direct al ‘acte de
presençe’ geven om een resolutie
over kinderopvang toe te lichten
en aanvaard te krijgen. “Dit was een spannend
avontuur”, aldus Minke.
In de resolutie pleit CDA Fryslân er voor dat de vergoedingen voor gastouderopvang op een aanvaardbaar
niveau blijven, zodat kwalitatief goede gastouderopvang met bemiddeling en begeleiding door gastouderbureaus op met name het platteland wordt behouden.
Het indienen van een resolutie steekt nogal
nauw. Hoe hebben jullie dit gedaan?
CDAV Fryslân heeft allereerst informatie opgevraagd
over het opstellen van een resolutie. Aan de hand van
een conceptresolutie is er mail- en telefooncontact
geweest met de Kamerleden Jan Jacob van Dijk en
Mirjam Sterk. Een belangrijke voorwaarde is dat er
overeenstemming is over de definitieve tekst. Dan
geeft het landelijk CDA eerder een positief preadvies. “En dat is ons dus samen gelukt”, vertelt Minke
verheugd.

Hoe was het om de resolutie toe te lichten voor
zo’n grote menigte CDA-leden?
“Het is best wel spannend om in slechts 30 seconden
toe te lichten wat je met de resolutie wilt bereiken,”
antwoordt Minke. Het meest spannende vond ze
dat je niet weet welke reacties er vanuit de zaal
zullen komen. Er kwam slechts één reactie uit de
zaal, waarop Minke een goed antwoord kon geven.
“Toen de congresvoorzitter de resolutie in stemming
bracht, reageerde de zaal met grote meerderheid
instemmend.”
Hoe heb je het congres in het algemeen
ervaren?
Minke vond de samenwerking bij het opstellen van de
resolutie en het doorspreken met het bestuur van CDA
Fryslân heel boeiend en goed. “Gelukkig waren mijn
medebestuursleden ervaren congresgangers, zodat ik
daar niet als een kat in een vreemd pakhuis rondliep”,
vertelt Minke. Het ochtendprogramma van het congres verliep in haar ogen wat chaotisch. De deelsessies
spraken Minke wel aan. “De deelsessie ‘Campagne
voeren met Obama en MacCain’ was erg inspirerend.
Ik heb dit congres als zeer boeiend en leerzaam ervaren”, zo besluit Minke.

Frans Kuipers, lid AB CDA Fryslân
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Uitnodiging
nieuwjaarsreceptie
CDA Fryslân start 2009 met een nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari om 19.30 uur in
partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure.
De bekende radiopresentator Klaas Jansma levert
met een talkshow een belangrijke bijdrage aan het
gezellige samenzijn. Alle leden en kiezers van CDA
Fryslân zijn van harte welkom!

CDA Fryslân
CDA Bestuurdersvereniging Fryslân
CDJA Fryslân
CDAV Fryslân

Bedankt!
De uitslag van de waterschapsverkiezing is bekend.
Voor CDA Fryslân zijn gekozen Paula van den Burg,
Harry Boon (lijsttrekker) en Pieter van der Zaag (voorkeursstemmen). De campagne is echter gevoerd door
alle 11 kandidaten. Op de foto staat Pier Ronda, die
enthousiast meerdere billboards plaatste. Alle kandidaten kregen stemmen. Dank aan alle kiezers, lokale
campagnevoerders en gemeentelijke afdelingen voor
de steun aan CDA Fryslân!

Wim Eilering,
voorzitter provinciaal campagneteam

Oud & Nieuw
Het jaar 2008 loopt op
zijn einde en menigeen
heeft de kerstboom al
met lichtjes versierd. Het
CDJA Fryslân heeft als
jongerenorganisatie het
afgelopen jaar een
geweldige groei laten
zien: in ledenaantal (bijna 7% meer) en in bestuurlijk
opzicht en qua activiteiten. Steeds meer leden en
medestanders wisten ons te vinden. Er is toekomst is
voor het CDA in Fryslân!
In discussies op scholen, in kroegen en jeugdhonken
wordt mij steeds vaker duidelijk dat veel Friese jongeren een duidelijke mening hebben over studiefinanciering, starterwoningen, roken in de horeca en openbaar
vervoer op het platteland. Zij willen echter niet politiek
bedrijven, maar gewoon met beide benen in de samenleving staan en maatschappelijke betrokkenheid tonen.
2009 staat in het teken van de voorbereidingen voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Onterecht
bestaat er nog vaak koudwatervrees rondom jongeren.
Jongeren worden als aanwinst voor het CDA gezien,
maar als puntje-bij-paaltje komt neemt toch weer een
ervaren senior zitting op de CDA-zetel. Met alle respect
voor deze waarschijnlijk aimabele VUT’er. Daarom komt
het landelijk CDJA in februari met een speciale nieuwsbrief over successtories van jonge CDJA’ers voor alle
lokale afdelingen.
Het nieuwe jaar is een moment voor voornemens. Ik
zou graag de ‘decisonmakers’ binnen de lokale CDA
afdelingen willen uitdagen om in 2009 jong talent
ruimte te bieden. De potentie dat 1 op de 3 jongeren
ook de volgende verkiezing CDA stemt moeten we gaan
benutten. Anders worden we als CDA straks als een
kerstboom zonder lichtjes. En in de donkere dagen als
deze is dat geen gezellig vooruitzicht!

Jan Jitse Visser
voorzitter CDJA Fryslân

CDA Fryslân winsket elkenien in noflik âld
jier en folle lok en Seine yn 2009!

