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Fryslân
Gemeente aan het woord: Boarnsterhim

Burger betrekken bij
toekomst Boarnsterhim
We willen de inwoners van Boarnsterhim betrekken bij de te maken keuzes over de toekomst van
onze gemeente. Naast de eigen ledenvergaderingen nemen we ook de reacties van dorpsbelangen
en van andere bijeenkomsten mee. Ik hoop dat
veel CDA-kiezers hun geluid laten horen.
De recente studies over de toekomst van Boarnsterhim
sluiten aan bij de discussies die de CDA afdeling en
fractie al enige tijd voeren. Wat is het beste perspectief voor de inwoners van Boarnsterhim? Het belang
van de burger vind ik belangrijker dan dat van het
gemeentelijke apparaat. Maar bij de voorkeur voor
opdelen en aansluiten bij de buren dragen wij als
werkgever wel een sociale verantwoordelijkheid voor
de medewerkers van de gemeente. Het rapport over
de voorgestelde opdeling van Boarnsterhim betekent
niet dat de verkiezingen in maart 2010 niet doorgaan.
We zijn als CDA Boarnsterhim dan ook volop bezig met
het maken van een programma en het samenstellen
van een kandidatenlijst. Maar het zal de CDA’ers in
andere gemeenten wel duidelijk zijn dat deze voorbereidingen bij ons anders verlopen dan voorheen.
Discussies worden beïnvloed door de vraag “Blijven
we als gemeente zelfstandig of delen we op?”
Fractie en bestuur willen de leden en CDA kiezers
betrekken bij de samenstelling van het programma
en de kandidatenlijst. Uitgangspunt is dat een opdeling niet mag leiden tot een lastenverhoging voor
de burger en dat het voorzieningenniveau (eerst)

op orde gebracht
moet worden. We zijn
de laatste jaren als
gemeente in een negatieve spiraal terecht
gekomen. Opdelen van
de gemeente moet
inhouden dat deze
negatieve spiraal wordt
doorbroken. De dorpen
moeten niet van de
regen van Boarnsterhim
in de drup komen van
de buurgemeenten.
De activiteiten en
bijeenkomsten van CDA Boarnsterhim zijn de laatste jaren vooral intern gericht geweest, . Fractie en
bestuur hebben veel gesproken en (extra) vergaderd
over de ontwikkelingen bij onze gemeente. Als je
eenmaal in een negatieve spiraal zit lijkt alles al bij
voorbaat te mislukken, ondanks de goede intenties.
De tijd en het politieke klimaat was de afgelopen jaren
niet geschikt voor specifieke bijeenkomsten met leden
of inwoners van de dorpen. Als het lukt de toekomst
van de dorpen van Boarnsterhim nieuw elan te geven,
dan zal dat zeker ook het elan van de CDA’ers in
Boarnsterhim ten goede komen.
Klaas Finnema
CDA voorzitter

Miljoenennota 2010
De crisis raakt onze samenleving, toch merken
velen er tot nu toe weinig van. Maar als het
bedrijf waar je werkt geen orders meer krijgt
en moet sluiten, dan ervaar je de crisis in alle
heftigheid.
Veel jongeren komen moeilijker aan een baan. Hen
wordt geadviseerd door te leren, maar er zijn geen
stageplekken. Ik schrik van feiten die deze dagen naar
buiten komen. Ik citeer de troonrede: “Zelfs bij een
gemiddelde economische groei van twee procent zal
de staatsschuld blijven toenemen met ongeveer 35
miljard euro per jaar.” Per inwoner, inclusief de pasgeborenen, bedraagt de staatschuld € 160.000. We
geven dus meer uit dan we verdienen. Dat kan toch
niet doorgaan! Als CDA’ers moeten we ook rentmeester zijn. Moeten we dan maar steeds blijven groeien?
Wij zijn in een rare wereld terecht gekomen, of zie ik
het allemaal verkeerd? Wij zouden als CDA’ers met
elkaar de discussie aan moeten gaan of al onze “heilige huisjes”” nog overeind moeten blijven.
Als provincie dragen we hieraan bij. Den Haag wil

opnieuw bezuinigen op het provinciefonds. Eerder
hebben we al tot en met 2011 € 800 miljoen bijgedragen. Nu wil Wouter Bos minimaal € 300 miljoen daar
extra bovenop.
Alle provinciale CDA-fractievoorzitters zijn bij elkaar
geweest en we hebben duidelijk gemaakt aan onze
bewindslieden en partijtop, dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen. In 2011 willen we niet twee
keer aangeslagen worden, maar vanaf 2012 willen
we meewerken onder goede condities. We zijn bezig
met een takendiscussie op provinciaal niveau. Wat is
nu wel en niet een provinciale taak? De uitkomst zal
hier en daar pijn doen. Maar laten we ook de moed
hebben en durven snijden in taken en subsidies, die
geen provinciale taak zijn, maar bij gemeente, rijk of
samenleving horen.
Een oplopende staatsschuld en de rekening steeds
vooruit schuiven. Dat past niet bij het CDA, vind U
wel?
Ad van der Ham
Fractievoorzitter

Van de voorzitter
Besturen is kiezen
De Nederlandse samenleving moet keuzes
maken. De tijd dat de overheid voor leuke
dingen kon zorgen is voorbij. Vroeger was dat
veelal mogelijk dankzij economisch groei. Een
deel van deze groei verdienden we echter niet
zelf, maar haalden we uit het buitenland. Heel
vroeger uit de koloniën. De laatste jaren via
goedkope arbeid uit Azië en goedkope olie uit
het Midden-Oosten.
De huidige financiële crisis camoufleert een
herverdeling van de welvaart op wereldniveau.
Burgers in Azië eisen een groter deel van het
wereldinkomen. En wat zij in de toekomst
meer krijgen is niet beschikbaar voor ons. Als
de crisis voorbij is (herstel aandelenkoersen en
werkgelegenheid) zullen we ontdekken dat de
wereld is veranderd. Vooral voor onze kinderen.
overheid
De crisis heeft meerdere gezichten. Voor de
meeste burgers met een vast inkomen verandert er tot nu toe niet zo veel. Dat is anders
voor mensen die hun baan of zaak verliezen.
Hopelijk vinden ze met hulp van de stimuleringsplannen weer werk. Voor de overheid is
de situatie anders. De crisis betekent minder
belastinginkomsten en hogere uitgaven. Er
ontstaan grote tekorten. Zo moet de nationale
overheid 20% bezuinigen op haar uitgaven.
Vroeger verdwenen financiële tekorten veelal
door economische groei. Maar daar deze crisis
gepaard gaat met een herverdeling van het
wereldinkomen, vervalt deze mogelijkheid.
We zullen een stapje terug moeten doen. En
ondanks dat blijven we een welvarend land.
Het stapje terug zal inhouden dat de overheid
moet kiezen. Wat doen we in de toekomst
nog wel, wat kan efficiënter en waar stoppen
we mee. Niet alleen Den Haag, maar ook de
provincie en de gemeenten. En als dergelijke
maatregelen onvoldoende opleveren, zullen de
belastingen omhoog moeten. Waarschijnlijk
zal beide moeten.
besturen is kiezen
Van bestuurders mogen keuzes verwacht
worden, maar kiezen doet pijn. De verleiding
is dan groot om hier voor weg te lopen. Zeker
wanneer er verkiezingen zijn. Voor partijen met
bestuurdersverantwoordelijkheid geen optie.
Waar het omgaat is, hoe de pijn (of mindere
groei ) wordt verdeeld. Daar mogen CDAbestuurders op worden aangesproken. Het CDA
staat voor o.a. solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Om dit evenwichtig in te vullen,
van ondernemer tot uitkeringsgerechtigde, van
huizenbezitter tot scholier moet alles bespreekbaar zijn. Van taboes mag geen sprake zijn. De
CDA fractie in de Tweede Kamer deelt deze visie.
We vertrouwen op hen bij de uitwerking.
Douwe Tamminga

Algra verruilt statenbankjes
voor Tweede Kamer
16 september nam Rendert Algra afscheid als CDA
Statenlid. Met ingang van 1 september 2009 is
Algra lid van de Tweede Kamer. Een aantal vragen
aan Algra over zijn vertrek.
Je vertrekt vanaf 1 september naar de Tweede kamer.
Waarom heb je gekozen om te vertrekken naar de
Tweede Kamer?
Ik mei graach folksfertsjintwurdiger wêze. Ik ha dat yn
it ferline mei nocht dien as riedslid yn it Hearrenfean
en doch it no noch mei likefolle nocht as Steatelid.
Mar at je de kâns krije om Twadde Keamerlid te
wurden dan gripe je dat fansels mei beide hannen
oan. Ik fergelykje it wolris mei sport en de kâns krije jo
sport op it heechste nivo te beoefenjen.
Je hebt heel veel voorkeursstemmen gekregen bij de
Provinciale Statenverkiezing. Hoe is het om ondanks
dat, toch de beslissing te maken om de statenbankjes
te verruilen voor de Tweede Kamer?
Ik fûn dat in drege beslissing. Je wurde keazen foar 4
jier en dan moat je dy perioade eins ek fol meitsje fyn
ik. Ik ha dan ek lang prakkesearre oer it kombinearjen

fan it Steatelidmaatskip mei it
Keamerlidmaatskip. Troch myn
pakket yn Den Haach ha ik dêr elke
woansdei trije fraksjefergaderingen. De Steaten fergaderje ek op
woansdei en ik kin mij net yn twaen
diele. Ik ha dus úteinlik allinnich
foar de Twadde Keamer keazen.
Wat wordt je nieuwe portefeuille en wat kun je voor
CDA Fryslân bereiken als Fries Tweede Kamerlid in Den
Haag?
Ik krij yn Den Haach wurdfierderskippen op fjouwer
terreinen. Bij Ekonomyske Saken binne dat Toerisme
en ICT. Bij Ynlânske Saken ICT en de Gemeentelike
Basis Administraasje. Bij Romtelike Oardening de
Omjouwingswetjouwing en Miljeu Effekt Rapportaazjes.
Bij Definsje de portefúlje Materieel. Foaral Toerisme is
foar Fryslân in wichtige sektor. Dus as ik foar Fryslân
ûntwikkelingen stimulearje kin is dat winst. Dat jildt
ek foar it praktysk ynfoljen fan de nije omjouwingswetjouwing dy’t der oan komt. Fierder sil ik as Fries ek
wer oandacht freegje foar de Fryske taal en kultuer.

Agenda
• 31 oktober 2009
Partijcongres
• 16 november 2009
Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân
• 11 januari 2010
Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân

Opleidingsprogramma
2e helft 2009
vrijdag 30 oktober 2009

Effectief debatteren en improviseren
Een vervolgtraining voor CDJA’ers, jongeren in
het CDA en andere belangstellenden.
vrijdag 13 november 2009

Presenteren en debatteren
Basistraining voor beginners, bestuursleden,
fractieleden, geïnteresseerden, etc.
vrijdag 27 november 2009

Effectief interrumperen en improviseren
Een debatopleiding voor gevorderden.
vrijdag 11 december 2009

Cees Vos en Nynke Zijlstra
geïnstalleerd als statenlid
uit Nederland. Vos begeleidt bij deze organisatie
stafmedewerkers.

Tijdens de Statenvergadering van 16 september zijn
Cees Vos en Nynke Zijlstra geïnstalleerd als CDA
statenleden. Zij vullen de plaatsen op van Geart
Benedictus (in mei benoemd tot lid van de Eerste
Kamer zie vorig Katern, red.) en Rendert Algra.
Cees Vos, griffier bij de gemeente Dantumadeel, is
getrouwd heeft drie zoons. Hij zat van 2003-2007 ook
de in CDA Statenfractie. Zijn kracht ligt in het coachen
en begeleiden van mensen. Zo is hij naast griffier ook
actief betrokken bij vrijwilligersorganisatie World
Servant Europe. Dit is een christelijke organisatie die
scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en
huizen bouwt met hulp van jongeren en volwassenen

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 6x per jaar.
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Nynke Zijlstra-de Boer, wennet al 30 jier yn Koudum,
is opgroeid yn Bûtenpost en hat wenne en wurke
yn Emmeloord, Zwolle en Rheden. Is troud mei Pier.
Hja wurket ek yn dieltiid by it Kristlik Basisûnderwiis
yn Nijefurd. Se hat 3 soannen en 4 beppesizzers. De
foarige perioade yn de Steaten wie Zijlstra CDA wurdfierder keunst, kultuer en jeugdsoarch en keazen bestjoerder fan Tresoar.
Zijlstra: “Pier en ik meie graach oer de wrâld reizgje.
It aventoer lûkt. Wy binne nijsgjirrich nei oare kultue-

Campagnevoeren en -vaardigheden
Een training voor alle CDA’ers die actief zij in de
verkiezingscampagne.
Meer informatie: www.cda-fryslan.nl, of
neem contact op met Jelte Haakma, consulent
opleiding en training, verenigingsconsulent, a.i.
tel.: 0512 – 53 95 91, mail: haakmaj@hetnet.nl
Aanmelding:graag zo spoedig mogelijk,
uiterlijk een week vóór de cursusdatum.

ren, lânskippen, bisten , fûgels en planten. de leafde
sit djip! Wêrom? Omtinken foar it lânskip, Omsjen
nei harren bewenners, harren wolwêzen en wurk,
Oandacht foar de Fryske taal en kultuer. Dit is it wurdich om oan te wurkjen en dêr wol Zijlstra as CDA-er
yn ‘e Steaten oan bydrage.

Het CDA Vrouwenberaad
weer volop in beweging
Na het opstappen van landelijke voorzitter Rianne
Donders heeft het Dagelijks Bestuur een extra
vergadering uitgeschreven met de voorzitters van
de provinciale afdelingen. Er is toen indringend
gesproken over de toekomst en de doelstelling
van het CDAV.
Dat heeft geleid tot het schrijven van een nieuw beleidsplan. De rode draad is de inbreng op beleidsvoorstellen vanuit het christendemocratisch gedachtegoed.
Daarnaast blijft het benutten van vrouwelijk talent in
politiek en maatschappij een belangrijke pijler.
Inmiddels heeft een wervingsactie plaatsgevonden
voor een nieuwe voorzitter. Dat heeft geresulteerd
in de voordracht van Arinda Callewaert, voormalig
wethouder, en al enkele jaren bestuurlid van het
CDAV. Zij heeft hart voor de zaak en zal zich voor 100
procent inzetten. De officiële goedkeuring vindt plaats

tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDAV
op 19 september a.s. in Utrecht. Tijdens het CDA partijcongres op 31 oktober in Utrecht zal de benoeming
bekrachtigd worden.
Het komende jaar zal in het teken staan van de
gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben nog geen
zicht op de kandidatenlijsten maar we hopen dat veel
vrouwen zich aangemeld hebben.
Tijdens de komende Karmeldag in Drachten op 3
oktober a.s. zal het noordelijk werkverband, het
CDA4Women, aandacht besteden aan deze verkiezingen. De titel van die dag luidt “op de catwalk”.
Op naar de verkiezingen in maart. Het CDAV is er klaar
voor.
Sjoerdtje Kok
Voorzitter CDAV Fryslân

