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Fryslân
Stapstenen in het grind
In ons verkiezingsprogram is veel aandacht voor
de sociale aspecten in onze samenleving. Ook in
ons provinciale programma wordt dat duidelijk
verwoord: Mensen die zorg nodig hebben, moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen en geholpen worden. Dit
betekent dat zorg- en welzijnvoorzieningen laagdrempelig en dicht bij mensen gesitueerd moeten
zijn. Het verminderen van belemmeringen vanuit
de regelgeving vereist als eerst aandacht.
Het is van belang dat regelgeving als efficiënt en
zinvol wordt ervaren. Het verminderen van belemmeringen is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
Wij pleiten vanuit
deze optiek in de
WMO voor het
aanbesteden van
huishoudelijke
hulp naar het
‘Zeeuwse-model’,
waarbij de laagste inschrijver
niet automatisch
de hulp mag
verlenen. Het
aanbieden van
huishoudelijke
hulp bij de laagste inschrijver
is niet altijd de
meest sociale
insteek.

In onze gemeente hebben wij ons ook ingezet voor
een ‘omtinker’, die in de verschillende dorpen van
onze gemeente zitting heeft. Door deze zitting bijv. in
dorpshuizen te houden is de toegang laagdrempelig.
De ‘omtinker’ kan als vraagbaak, raadgever, richtingwijzer e.d. functioneren en handelt altijd vanuit de
zorgvraag die wordt ontvangen.
Wij hebben er eveneens voor gekozen de ‘omtinker’
een rol te laten spelen bij het verminderen van belemmeringen die bij de uitvoering van de WMO worden
ervaren. Een aanzet hiertoe is een budget waarover
de ‘omtinker’ kan beschikken zonder vooraf allerlei
instanties te raadplegen. Een voorbeeld. Wanneer er
een aanvraag komt voor een verhoogd toilet kan de
‘omtinker’ zelf een besluit nemen, in plaats van dat
een instantie de aanvraag beoordeelt. De ‘omtinker’
beschikt hiervoor over een eigen budget en is achteraf
verantwoording schuldig over de gedane uitgaven.
In deze handelswijze wordt de menselijke maat duidelijk meer gevoeld en wordt een stuk onnodige bureaucratie weggenomen. Het overslaan van een aantal
stappen, met name het niet raadplegen van instanties, bespaart bovendien veel geld. We zien in Fryslân
verschillende ‘omtinkervormen’ ontstaan.
Het zou wellicht goed zijn om met gemeenten waar
een ‘omtinker’ is gestart ervaringen uit te wisselen.
Laat ‘omtinkers’ stapstenen zijn in het grindbed waar
het soms moeilijk lopen is!
CDA Ferwerderadiel

CDA wil integrale aanpak van
aandachtswijken en -dorpen
Op inisjatyf fan de CDA Steatefraksje is troch
Provinsjale Steaten fan Fryslân in suksesfolle
ekspertsmoeting organisearre oer oandachtswiken en –doarpen yn Fryslân. Mei betûfte sprekkers as de âldministers Winsemius en Vogelaar en
eigen provinsjale saakkundigen wie der in protte
flecht op ‘e koai.
Harren boadskip wie op ien front dúdlik: Fryslân hat
gjin problemen sa as yn de grutte stêden. Dat komt frâl
om’t de feilichheid hjir folle better is. It is dreech krekt
de plakken oan te wizen dêr’t men in steapeling fan
efterstannen fynt: ûnderwiisefterstannen, te min wurkgelegenheid, te lege ynkommens, te minne hûzen en
tefolle minsken dy’t te lang fan allinnich in útkearing
libje moatte.
Alle sprekkers wienen it der oer iens dat fysike en sosjale saken tagelyk oanpakt wurde moatte. Wat hat it
ommers foar doel om in wente op te knappen, wylst
de bewenner gjin sint fertsjinnet om ‘m yn dy goeie
steat te hâlden? Mar it docht bliken dat in protte
organisaasjes by inoar troch wurkje. Datselde jildt ek
foar de provinsje: dy lûkt jild út foar de oanpak fan
earmoed, mar kombinearret dat net mei de oanpak fan

minne wenten en ûnderwiisefterstannen.
Het CDA vindt dat de aandachtwijken en -dorpen in
Fryslân nu snel in kaart moeten worden gebracht.
De Leefbarometer van het ministerie van VROM geeft
onvoldoende zicht op de Friese situatie. Dat komt
doordat veel normen gebaseerd zijn op gebieden
met een hoge bevolkingsdichtheid. Daarom lijkt het
alsof in Fryslân geen problemen zijn, terwijl dat wel
degelijk het geval is. Bij de gebiedsgerichte aanpak
werken we al integraal, maar bij de aanpak van sociale problematiek gebeurt dat onvoldoende. Het CDA
gaat daarom met voorstellen komen om in bepaalde
gebieden de achterstanden integraal aan te pakken, in
samenspraak met de bewoners. Want dat was ook een
duidelijke boodschap: laat de aanpak niet alleen over
aan de specialisten, maar doe dat in samenspraak met
de mensen die het betreft. Probeer de bewoners te
activeren om zelf het initiatief te nemen en te behouden. Prachtig - om deze CDA geluiden te horen uit de
monden van een rasechte liberaal en een doorgewinterde socialist!
Geart Benedictus

Van de voorzitter
Solidariteit
De economie heeft momenteel de wind op kop.
Wat eerst nog werd gehoopt een dipje te zijn,
krijgt steeds meer de kenmerken van een hardnekkig probleem. Zo is de overheid al bezig met een
tweede ronde van steunmaatregelen. De roep om
werktijdverkorting is veranderd in een roep om te
voorkomen dat massaontslagen zullen leiden tot
massale werkloosheid. Al deze maatregelen kosten
geld, om precies te zijn belastinggeld. De rekening
komt bij de (toekomstige) burger.
Voor velen is het salarisbriefje van januari een
meevaller. Lagere sociale lasten zorgen voor een
hoger netto salaris. De overheid minder en de
burger meer inkomen. Maar hoe lang houdt de
overheid dit vol? En als het niet langer kan, wie
moeten dan inleveren? Iedereen, of alleen de
mensen die hun werk verliezen? De gepensioneerden omdat er geen geld zal zijn om de pensioenen
te verhogen? De uitkeringtrekkers omdat ze sluitpost worden op de (gemeentelijke) begroting? De
subsidiegelden voor cultuur en natuur?
Solidariteit is onderdeel van het gedachtegoed van
het CDA. Solidair zijn met de medeburger in eigen
dorp en wereldwijd. Solidariteit kun je moreel en
materieel inhoud geven. Solidair zijn met de meisjes in Pakistan die van de Taliban niet naar school
mogen. Solidair zijn met de vluchtelingen in het
Midden Oosten en Afrika. Solidair zijn met de kansarmen in Nederland. Morele solidariteit is primair
politieke steun verlenen. De overheid loopt voorop
en burgers steunen met woorden en giften.
Bij materiële solidariteit kom je aan de beurs van
de kiezer. En dat is lastiger. In een opgaande tijd
betekent financiële solidariteit de ‘groei’ eerlijk
verdelen. Maar in de huidige neergaande tijd betekent het de ‘krimp’ eerlijk verdelen. Het laatste
is maatschappelijk veel moeilijker dan het eerste.
Net als in een huisgezin hebben ook bij politieke
verdeelprocessen de sterkste monden vaak een
voorsprong. En we hebben in Nederland vele
monden. Vakbonden, natuurorganisaties, werkgevers, studenten, etc. Maar wie komt op voor de
werkloze, de AOW-er, de kleine zelfstandige, de
chronisch zieke, de bijstandtrekker? De kerken?
Steungroepen voor asielzoekers? Of moeten de
buren en familie zich er maar mee redden?
Solidariteit hoort bij Bijbelse bewogenheid. Het
maakt daarom terecht deel uit van het gedachtegoed van het CDA. Draagvlak voor solidariteit
(sterkste schouders, zwaarste lasten) moet komen
vanuit de samenleving. De overheid kan het niet
alleen. Dat het CDA haar daarbij mag steunen door,
met anderen (zoals kerken), een mond te zijn voor
al die mensen die in de samenleving niet worden
gehoord. Het CDA bestaat uit CDA’ers. Dat zijn wij!
Douwe Tamminga,
voorzitter CDA Fryslân

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010!
Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 lijken nog ver weg, maar toch zullen we als CDA in de
komende maanden de nodige voorbereidingen moeten treffen. Om u hierbij een handje te helpen hebben wij daarvoor drie speciale cursusavonden opgenomen in ons scholingsprogramma.
Opleidingsprogramma 1e helft 2009
• H
 andboek Raadsverkiezingen:
Verkiezingsprogram - 20 februari, 19.00-22.00
O.a. de rol en inhoud van het program, inpassen van
het oude program en het modelprogram ‘Handreiking
Gemeenteprogram’, procedures, samenstelling van de
programcommissie. Docent: Patrick Tetteroo, Lelystad,
secr. Landelijke Cie. Verkiezingsprogram. Kosten: €12,-

Deskundig leren debatteren, feedback geven en ontvangen. Docent: Wim Eilering, Drachten, debattrainer
Steenkampinstituut. Kosten: € 25,• Cursus op Maat - op verzoek
Bijv. een eerste kennismaking met het CDA, voorbereiding op de raadsverkiezingen 2010, bezinning op een
zelf gekozen thema of een excursie naar het CDA in de
Tweede Kamer.

Agenda
• Februari - Ledenvergaderingen gemeentelijke afdelingen: amendementen/kandidaten
Europese verkiezingen
• 2 maart - themabijeenkomst voor fractieleden,
wethouders en bestuursleden:
CDA Profiel in Krachtig Fryslân
• 5 maart - Sluitingstermijn resoluties en kandidatenlijst Europese verkiezingen
• 21 maart - Landelijk CDA congres
• 23 maart - Bijeenkomst CDAV Zuidwest Fryslân:
woongroepen voor ouderen. Spreeksters: Fenny
Reitsma (CDA) en Ank van Aalten (Partoer).
• 20 april - Ledenvergadering CDA Fryslân, thema:
Europa.
• 22 april - Algemene Vergadering CDAV, bij de
‘zorg’-kinderboerderij in Stiens.
• 18 mei - Provinciaal CDA Beraad: voor afdelingsvoorzitter, adviseurs en leden AB

• W
 erving en selectie van kandidaten
- 6 maart, 19.00 - 22.00
Een goed selectiegesprek voeren en leren beoordelen
of een kandidaat geschikt is voor de functie van raadslid. Verschillende interviewtechnieken. Docent: Aalt
Palland, docent Steenkampinstituut. Kosten: €12,-

Locatie voor alle trainingen: Zalencentrum Kurioskerk,
Julianalaan 38, Leeuwarden. Aanmelding: uiterlijk een
week voor de cursusdatum.
Meer informatie: www.cda-fryslan.nl of Jelte Haakma,
consulent opleiding en training, Polderland 19, 9205
EZ Drachten, (0512) 53 95 91, haakmaj@hetnet.nl.

• H
 et functionerings- en beoordelingsgesprek
- 3 april, 19.00 - 22.00
De juiste vragen over het functioneren van raadsleden
stellen, zicht krijgen op hun competenties, criteria
voor het geven van een beoordeling. Docent: Aalt
Palland, docent Steenkampinstituut. Kosten: €12,-

Esther de Lange
op plaats 4

CDA Fryslân in
Wetterskip Fryslân

Europarlementariër Esther de Lange
staat vierde op de CDA-kandidatenlijst
voor de komende Europese verkiezingen. Oud-Statenlid Marianne van Hall
staat op plaats 22. Esther de Lange
is voor de Friese CDA’ers geen onbekende. Al meerdere jaren is zij voor de
noordelijke provincies de belangenbehartiger in het Europese Parlement. Zij is voor het CDA
woordvoerder Landbouw, Financiën, Mensenrechten en
Migratievraagstukken. Ze heeft de afgelopen jaren o.a.
gepleit voor een voortzetting van het Europese land- en zuivelbeleid. Verder heeft ze mee bewerkstelligd dat het uitreisverbod voor de kinderen van Tsjernobyl werd opgeheven.

Met ingang van 2009 behartigt CDA Fryslân
met drie bestuurders de belangen van Fryslân
in Wetterskip Fryslân. Harry Boon (Harlingen)
is als lid van het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor Primaire Waterkeringen (IJsselmeer,
Waddenzee en Noordzee), Waddeneilanden en
Muskusrattenbestrijding. Paula van den Burg
(Sloten) en Pieter van der Zaag (Drachten) zijn lid
van het algemeen bestuur. Paula is fractievoorzitter geworden. Eerste opvolger is Piet Kuipers
(Gerkesklooster).

• I nterrumperen en improviseren
- 17 april, 16.00 - 22.00

Zwerfjongeren
in Fryslân
De laatste tijd wordt regelmatig gesproken over zwerfjongeren. CDA Gedeputeerde Tineke Schokker vertelt
over de situatie in Fryslân: “Zwerfjongeren mogen niet
tussen wal en schip vallen. Een helpende hand, een
steun in de rug, wat maar nodig is om hen te helpen
hun leven op de rit te krijgen, zodat ook zij de kans
hebben hun plek in de maatschappij te vinden. Het
Huis der Jongeren in Leeuwarden is zo’n voorbeeld van
een organisatie waar zwerfjongeren met succes geholpen worden. Professionele, gedreven medewerkers en
een warme, nuchtere,
stevige aanpak. De financiering verloopt moeizaam, met name door de
wijzigingen in de AWBZ
en de WW. Op voorstel
van Provinciale Staten
geeft de provincie in
2009 € 200.000 extra aan
het Huis de Jongeren, als
steun voor de bekostiging van dit helaas noodzakelijke werk.”

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 6x per jaar.
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Friese CDA’ers naar
Straatsburg
Op 21-23 oktober 2009 wordt er voor Friese CDA’ers
een reis naar Straatsburg (o.a. het Europees
Parlement) georganiseerd. In de volgende katerns
meer informatie hierover. Belangstellenden kunnen
zich melden bij A. Castelein, Holwerd
(a.castelein@knid.nl) of H. Tolsma, Metslawier
(harm.tolsma@gmail.com)

Locaties: zie uitnodiging en websites van afdeling
of CDA Fryslan: www.cda-fryslan.nl

Het beleidsprogramma voor 2009-2012 wordt
gedragen door de coalitiepartners CDA, PvdA,
Werk aan Water en Water Natuurlijk en draagt
de titel ‘Wetter jout de romte kwaliteit’. Harry
Boon: “Als eerste verantwoordelijke voor de
primaire waterkeringen zal ik nauw betrokken
zijn bij de provinciale en landelijke discussie over
de voor de toekomst benodigde hoogte van de
dijken rond het IJsselmeer en de Waddenzee,
ook voor Fryslân belangrijke thema’s. Veilig en
betaalbaar water is immers in ieders belang!” De
CDA fractie wil naast een goed contact met Harry
Boon, de CDA ‘wethouder’ in het DB, ook graag
via werkbezoeken horen wat de knelpunten in de
praktijk zijn.

Gezocht: Voorzitter overgangsbestuur
‘CDA Súdwest Fryslân’
De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel hebben dinsdag 16 december
2008 ingestemd met het herindelingontwerp gemeente ‘Súdwest Fryslân’. De besturen van de gemeentelijke
CDA afdelingen hebben in de tussentijd het fundament gelegd om te komen tot een overgangsbestuur, dat na
de herindeling in 2011 overgaat in het CDA afdelingsbestuur Súdwest Fryslân. Om het bestuurlijke en politieke
proces in zijn volle omvang te begeleiden zoeken de afdelingen een onafhankelijke voorzitter (man/vrouw).
Voor de tijdelijke functie, tot de feitelijke herindeling 2011, wordt gezocht naar een ervaren bestuurder, die;
• s trategie en samenhang kan creëren en daarop kan sturen;
• affiniteit heeft met het herindelingproces en lid is van het CDA;
• o
 mgevingsbewust is en een goed empatisch vermogen bezit.
De voorzitter krijgt de opdracht om - in afstemming met de afdelingen - zorg te dragen voor de samenvoeging van de vijf CDA afdelingen, het (doen) realiseren van een nieuwe CDA strategie voor de komende verkiezingen en zorg te dragen voor de vorming van een nieuw CDA bestuur / afdeling Súdwest Fryslân.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met M.W. Offinga, interim voorzitter, (06) 53152168
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