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Fryslân
Bestuurskracht
Op 2 maart waren meer dan 100 CDA’ers in
Burgum bijeen om te discussiëren over de voor
de toekomst gewenste bestuurskracht van lokaal
bestuur. Moeten gemeenten fuseren of gaan
samenwerken om te kunnen voldoen aan de
nieuwe taken die zij krijgen?
Om verschillende redenen worden taken van het
rijk overgeheveld naar de gemeente. Een voorbeeld
is de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WOM).
Gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk geworden voor de verlening van zorg aan hun inwoners
(contracten sluiten met zorgverleners), maar behoren
ook beleid te ontwikkelen om inwoners met een (tijdelijke) uitkering te ondersteunen maatschappelijk
actief te blijven. Een nieuwe verantwoordelijkheid
wordt de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(Wabo). Volgens deze wet moeten de gemeenten een
25-tal vergunningen bundelen tot één vergunning.
Het gaat om vergunningen op de terreinen natuur,
milieu, bouwen en ruimte. Maar wat betekent dit
voor de ambtelijke organisatie van de gemeente? Het
betreft namelijk niet alleen toekenning, maar ook
toezicht en handhaving. Daar de overheid betwijfelt of
de gemeenten in voldoende mate deze nieuwe taken
goed kunnen uitvoeren, wil ze dit onderbrengen in een
25-tal Omgevingsdiensten. Mede door het CDA in de
Eerste kamer is dit geen verplichting geworden (subsidiariteitsbeginsel). Blijft de vraag hoe de gemeenten
in Fryslân dit gaan oppakken. Gaan de groten het zelf
doen en de kleinen het delegeren aan de provincie?
Leefgemeenschappen
Op de studiebijeenkomst in Burgum werd opgemerkt
dat de meeste burgers geen betrokkenheid hebben
met het gemeentehuis. Voor een goede dienstverlening reizen ze met gemak naar een andere plaats. Dat

doen ze ook al voor scholing, inkopen, hypotheken,
ANWB, stappen, film, etc. Maar zo werd gezegd: burgers hebben wel een sterke binding met hun lokale
leefgemeenschap. Met de plaatselijke sportvereniging, het sociale contact in het wijk- of dorpshuis.
Gemeenten worden in toenemende mate door burgers
beoordeeld op twee aspecten. Gemeentehuis: is er een
goede dienstverlening? Gemeenteraad: hoe wordt,
bijvoorbeeld via sportterreinen en scholen, bijgedragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap?
Staatssecretaris Ank Bijleveld riep de aanwezigen
op als gemeente(raad) dergelijke vragen niet uit de
weg te gaan. Beschik je als gemeente over voldoende
bestuurskracht om ambtelijk, financieel en bestuurlijk te kunnen voldoen aan de verwachtingen van je
burgers?
Meerdere mogelijkheden werden genoemd om een
en ander te versterken. Variërend van de ambtelijke
diensten volledig te huren van een derde (Ten Boer
model), de ambtelijke organisaties samenvoegen (BEL
model), ingewikkelde taken overdragen aan een sterke
regiogemeente (Duitse model), gemeenschappelijke
regelingen (NOFA model) of fuseren (Súdwest Fryslân
en Groot Joure). Er is dus niet één zaligmakend concept. Dat is mooi. Want dat betekent dat iedere regio
qua sociologische samenhang of historisch verleden
zijn eigen weg en tempo kan bepalen. Daarmee wordt
voldaan aan een voor CDA Fryslân belangrijk aspect.
Burgers geven (via gemeenteraden) aan wat zij verwachten van de lokale overheid en welk model bij hun
regio past voor een effectieve burgerparticipatie (meedoen en verantwoordelijkheid dragen voor de lokale
leefgemeenschap). De menselijke maat komt daarmee
tot zijn recht.
Douwe Tamminga

CDA Fryslân organiseert reis naar Straatsburg
In oktober van dit jaar organiseert CDA Fryslân een reis naar het Europese parlement in Straatsburg.
Gastvrouw daar zal zijn mevrouw Esther de Lange, CDA-Europarlementariër voor het Noorden van ons land.
De vertrekdatum is woensdag 21 oktober a.s. Eerste opstapplaats is Dokkum (7.00 uur), gevolgd door
Leeuwarden (7.30 uur) en Heerenveen (8.00 uur). Afhankelijk van de deelnemers kan de route worden aangepast. Aan het eind van de middag komen we aan in Appenweier, ongeveer 18 km van Straatsburg. We
verblijven hier beide nachten in het traditierijke hotel Hanauer Hof.
De volgende dag brengen we ‘s morgens een bezoek aan het Europees Parlement, waar mevrouw De Lange
ons zal ontvangen en vertellen over haar werk als Europarlementariër. Na de lunch gaan we de binnenstad
van Straatsburg bezichtigen, inclusief een rondvaart. Interessante plekken: de kathedraal, het Palais du
Rhin, de Orangerie en de Universiteitsgebouwen. Vrijdag 23 oktober gaan we op de terugreis ’s morgens
Luxemburg-stad bezoeken. ’s Middags vertrekken we richting Apeldoorn voor het afscheidsdiner (18.00 uur) .
Het is een gesubsidieerde reis, die namens CDA Fryslân wordt georganiseerd door de initiatiefnemers A.
Castelein en H.Tolsma. De reis wordt uitgevoerd door reisbureau Dalstra van Surhuisterveen en wordt georganiseerd voor alle CDA-afdelingen. De kosten bedragen (bij een volle bus) € 75,00 per persoon; toeslag
1 persoonskamer € 35,-. De reissom omvat logies, ontbijt, lunches, diner en rondvaart.

Van de voorzitter
Verkiezingen
Het tintelt bij de CDA afdelingen in Fryslân. Bestuurders en leden zijn druk
bezig met de komende verkiezingen. Discussies
worden opgestart over toekomstige verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en campagneactiviteiten. Het landelijk CDA ondersteunt de
voorbereidingen op vele manieren. Eén daarvan
is het organiseren van regionale workshops.
In Fryslân vonden deze plaats in Drachten en
Sneek. Een kleine 100 CDA’ers namen er aan
deel.
De eerste verkiezingen zijn op 4 juni voor het
Europese Parlement. Elders in dit katern een
artikel over kandidaat Esther de Lange. Esther
is al meerdere jaren de contactpersoon voor de
noordelijke provincies. Tezamen met de ‘Friese’
CDA’ers in Den Haag maakt zij deel uit van het
Politieke Overleg dat regelmatig plaatsvindt met
de provinciale Gedeputeerden, de fractievoorzitter en ondergetekende. Daardoor is Esther
– hoewel zij niet in het noorden woont - altijd
goed geïnformeerd over wat er speelt in Fryslân.
Wij kennen Esther en zij kent ons! CDA Fryslân is
daarom blij met haar hoge plaats op de kandidatenlijst en steunt haar kandidatuur van harte.
Steun de campagne en laat u zien en horen op
de diverse politieke verkiezingsbijeenkomsten.
Burgerparticipatie
Volgend jaar zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment voor leden en kiezers van
het CDA om invloed uit te oefenen op de lokale
politiek. Meld je aan bij de gemeentelijke afdeling om te helpen bij het schijven van het verkiezingsprogramma’s. Laat van je horen als je
belangstelling hebt voor de gemeenteraad. Het
CDA wil graag nieuwe leden, vooral jongeren,
op de kandidatenlijst. Bied aan om mee campagne te voeren. Doe het nu, dan kun je mee
discussiëren over de vorm en inhoud van de
activiteiten. Burgerparticipatie: meedoen in de
samenleving. Verkiezingen bieden daartoe volop
mogelijkheden. Niet alleen voor leden, maar
voor iedereen die vanuit een Bijbels geïnspireerd
gedachtegoed zich wil inspannen voor de lokale
leefgemeenschap.

Opgaaf is mogelijk tussen 15 en 25 april 2009 bij onderstaande personen:
A. Castelein, Holwerd, T. (0519) 561782, M. (06) 40326086, a.castelein@knid.nl
H. Tolsma, Metslawier, T. (0519 241330, M. (06) 30448502, harm.tolsma@gmail.com

1+1=3
Op de regiobijeenkomsten van de afgelopen
herfst is door meerdere bestuurders voorgesteld
om als afdelingen waar mogelijk taken gezamenlijk op te pakken. Zoek elkaar in de regio op
om bijvoorbeeld delen van het verkiezingsprogramma gezamenlijk te maken. Voorbeeld: een
regionale visie om overmatig alcohol gebruik
tegen te gaan. Zijn er terreinen waarbij het provinciaal CDA bestuur gemeentelijke afdelingen
van dienst kan zijn, laat het ons weten. We zijn
er niet alleen voor de leden en kiezers, maar ook
voor de afdelingen!

Na opgave ontvangt u van de heren Castelein en Tolsma nader informatie over de inschrijving, betaling, etc.

Douwe Tamminga

Een Fris en Fries geluid
in Europa
De Europese verkiezingen komen eraan: op 4 juni
kiezen we onze vertegenwoordigers in het Europees
Parlement. Voor de mensen die mij nog niet kennen,
zal ik mij kort introduceren. Ik ben Esther de Lange,
(jongste) europarlementariër voor het CDA en
woordvoerder landbouw, financiën, asiel, migratie
en mensenrechten. Daarnaast heb ik de mooie taak
om het Noorden te vertegenwoordigen, sinds ik
begin 2007 tussentijds lid werd van het Europees
Parlement na het vertrek van twee zittende parlementariërs. Voor mijn tijd als parlementslid was ik acht
jaar werkzaam als beleidsmedewerker landbouw en
financiën voor Albert Jan Maat (huidig LTO-voorzitter
en destijds de Noordelijke
CDA-Europarlementariër).
De regio is me dus niet
onbekend. In zekere zin
liggen mijn eerste stappen
in de Europese politiek al
in 2001, in Ee en Anjum.
Ten tijde van de MKZ-crisis
ben ik veel in de gemeente
Dongeradeel en andere landbouwgemeenten geweest.
Het ruimen van 285.000
veelal gezonde dieren voor
26 gevallen van MKZ in heel
Nederland, terwijl er vaccins beschikbaar waren, was
beschamend. Deze tragedie
op dierlijk, menselijk en ethisch vlak heeft mij er mede
toe doen besluiten de politiek in te gaan om me in te
zetten voor vaccinatie tegen dierziekten en voor de
leefbaarheid van ons platteland.
Als vertegenwoordiger voor de Noordelijke provincies
kijk ik uit naar de campagne de komende drie maanden. De verschillen tussen de partijen zijn groot. Zo
is het CDA de enige partij die zich luid en duidelijk
uitspreekt voor het behoud van een Europees bepaald
en gefinancierd landbouwbeleid. Alleen zo kunnen we
immers waken over eerlijke concurrentieverhoudingen. Al met al kijkt het verkiezingsprogramma van het
CDA constructief maar ook kritisch naar Europa. Er zijn
taken die Fryslân of Nederland prima alleen aan kan.
Grensoverschrijdende problemen vragen echter om
een Europese oplossing, of het nu gaat om voldoende
en veilig voedsel, de aanpak van milieuvervuiling,
afspraken over migratie of grensoverschrijdende criminaliteit. Die Europese uitdagingen wil het CDA met
kracht en ambitie aangaan! Het Europees parlement
heeft hierbij belangrijke zeggenschap als medewetgever, samen met de Raad van Ministers. Het is daarom
van belang dat Nederland goed vertegenwoordigd is
in Brussel en dat de CDA-delegatie een krachtig christendemocratisch geluid kan laten horen. Graag wil ik
daarbij een Fris en Fries geluid laten doorklinken! En
uiteraard hoop ik u de komende campagnetijd persoonlijk te ontmoeten!
Esther de Lange
www.estherdelange.nl of de campagneblog www.
delangeadem.nl
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Zoutwinning onder Waddenzee 1
Op 10 februari bezoekt de CDA Statenfractie zoutwinningbedrijf Frisia in Harlingen. De CDA Statenfractie is nog steeds
optimistisch over de winmogelijkheden van zout onder de
Waddenzee en vindt dat zoutwinning op het vaste land niet
meer tot de mogelijkheden behoort.
Strenge regels biovergisting 2
Op 26 februari is de CDA Statenfractie op bezoek bij een
biovergistingsbedrijf in Hallum. De biogasproducenten hebben
bij hun bedrijfsvoering veel te maken met strenge wet- en
regelgeving. Door de strakke en verschillende interpretaties
hiervan kan de sector economisch gezien, heel gemakkelijk in
zwaar weer terecht komen. De CDA Statenfractie maakt zich
hier zorgen over.
CDA Súdwest Fryslân van start 3
Door de keuze voor het samengaan van vijf gemeenten in een
nieuwe gemeente Súdwest Fryslân, komt er ook een nieuwe
afdeling CDA Súdwest Fryslân. Op 26 februari zijn alle bestuurders, fractieleden en wethouders in Bolsward bijeen voor een
startbijeenkomst. Gesproken wordt o.a. over de taken voor
een overgangsbestuur, de eerste verkiezingen en een objectieve vertrouwenscommissie voor een sterke kandidatenlijst.
Werkgelegenheid in Sneek 4
In Sneek leggen de CDA Statenfractie en Sneker CDA gemeenteraadsfractie op 9 maart verschillende bedrijfsbezoeken af die
in het teken staan van werkgelegenheid.
Duurzame energie in Menaldumadeel 5
Tijdens een werkbezoek op 9 maart van de CDA Statenfractie
en de CDA gemeenteraadsfractie van Menaldumadeel aan een
installatiebedrijf wordt uitgebreid gesproken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energie in woonhuizen.
CDAV reis naar Brussel 6
Van 16-19 maart brengen CDA vrouwen uit Friesland,
Groningen en Drenthe een studiebezoek aan Brussel in het
kader van de komende Europese Verkiezingen. Centrale vraag
is: hoe komt de besluitvorming tot stand? Er wordt een
bezoek gebracht aan het Europees Parlement, de Europese
Commissie voor Mededinging, de Nederlandse Permanente
Vertegenwoordiging bij de EU en het NAVO-hoofdkwartier.
Dorpen in de knel 7
Op de jaarvergadering van de CDA Bestuurdersvereniging
Fryslân op 18 maart is het thema ‘Dorpen in de knel’. Inleider
dr. Frans Thissen van de Universiteit van Amsterdam benadrukte dat veranderingen in de bevolkingssamenstelling
minstens zo bepalend zijn voor de leefbaarheid van een dorp
als de instandhouding van de omvang. De leefbaarheid in de
dorpen wordt vooral bepaald door de inwoners, niet door
de overheid. Inleider Martin Cnossen van Doarp en Bedriuw
Fryslân vertelde over een aantal initiatieven en projecten
waarmee zijn organisatie de leefbaarheid in dorpen ondersteunt. Maaike Prins bracht met een aantal stellingen de discussie opgang.

Agenda

Colofon

• 17 april – cursus Interrumperen en Improviseren
• 20 april - Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân, Kurioskerk Leeuwarden. Onderwerp: Europese verkiezingen met lijsttrekker Wim van der Camp en kandidaat Esther de Lange.
• 22 april - Algemene Vergadering CDAV, bij de ‘zorg’-kinderboerderij in Stiens.
• 18 mei - Provinciaal CDA Beraad voor leden AB en voorzitters afdelingen
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• 16 mei - noordelijke manifestatie EP met Jan Peter Balkenende, Rikus Jager en Wim van der Camp, TT-circuit Assen
• 17 mei - De C in Europa met Europarlement-lijsttrekkers Wim van der Camp (CDA) en Peter van Dalen
(CU), Bethelkerk, Drachten
• 29 mei - Minister van Landbouw Gerda Verburg, De Lantearne, Surhuisterveen
• 3 juni - Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven, Kurioskerk, Leeuwarden (o.v.b.)
Meer informatie: zie www.cda-fryslan.nl
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