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Friesland
Nieuwe fractie,
nieuwe
voorzitter

Van de voorzitter
Naar nieuwe zuilen
Noem mij uw hoogste
diploma en ik zeg u wie u bent. Recente studies
tonen aan dat onze samenleving bezig is zich op
te delen naar twee hoofdgroepen. Iedere groep
heeft volgens de Raad voor de Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO) zijn eigen kenmerken. De
groep HBO of hoger leest andere kranten (Trouw,
NRC of Volkskrant) dan de groep LBO en MBO (AD
of locale krant). Ze kijken naar andere TV zenders
(publieke omroep – SBS6 /RTL) en stemmen op
andere partijen (GL, PvdA, VVD - SP, PVV, stemt
niet). Is onze kennissamenleving op weg naar twee
nieuwe zuilen? De witte boord en de blauwe jas?

Na de installatie van het nieuwe college van
Gedeputeerde Staten is Henk van der Veen door de fractie benoemd als voorzitter. Daarmee is hij de opvolger
van Sjoerd Galema, die na de verkiezingen eerst de fractievoorzitter was. Henk stelt zichzelf in dit katern aan u
voor en vertelt hoe het in de nieuwe fractie loopt.
Brandweer
“Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen en bij u
te introduceren. Ik ben Henk van der Veen, geboren in
1953 en getrouwd met Tineke en samen hebben we
twee volwassen kinderen van 30 en 27 jaar. Onze oudste
dochter woont, werkt en studeert nog in Groningen en
de jongste zoon werkt in Sneek en woont nog thuis bij
ons in Dokkum, in wijk de Kooilanden. Ik heb een (bouw)
technische achtergrond en ben sinds 1993 brandweercommandant. Aanvankelijk van de gemeente Dongeradeel
en later ook van Achtkarspelen, Schiermonnikoog en
Dantumadiel. Vanaf 1 januari 2005 ben ik commandant
van de Brandweer Noordoost Fryslân. Dit is een samenwerkingsverband van de korpsen van Achtkarspelen,
Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a.
en Schiermonnikoog en bestaat uit 20 beroeps en 180
vrijwillige brandweerlieden. Allemaal gedreven mensen,
mannen en vrouwen die zich bij nacht en ontij inzetten
voor de medemens in nood.
Statenwerk
Naast mijn reguliere werk ben ik al een respectabel aantal
jaren lid van het CDA, bestuurslid en voorzitter van de
afdeling Dongeradeel geweest. Ik ben net begonnen aan
mijn derde en laatste periode in de Staten. In de vorige
periode was ik plaatsvervangend voorzitter en o.a. woordvoerder verkeer en vervoer (o.a. Centrale As, N381), milieu
(waaronder zoutwinning), het project de Friese Meren en
het RSP pakket. Al met al interessante woordvoerderschappen, die me in contact hebben gebracht met veel burgers
en CDA leden in en buiten Fryslân. De hoorzittingen van de
grote wegenprojecten, de vele gesprekken met betrokkenen en het onderzoek naar de effecten van de zoutwinning
in Noordwest Fryslan waren leuke projecten om te doen.
Ook de werkbezoeken in de provincie zijn altijd weer leuk
en leerzaam, waarbij het contact met collega-volksvertegenwoordigers, CDA bestuurders, burgers en bedrijven
veelal inspirerend is.

Nieuwe fractie
We zijn als nieuwe fractie nu al weer een aantal maanden
bezig en raken langzamerhand op elkaar ingespeeld. Als
fractie zijn we een goede mix van jong en wat ouder en
meer en minder ervaren. Wat we gemeen hebben is dat
we allemaal gedreven zijn om ons CDA op de kaart te
zetten en de komende verkiezingen een groot deel van het
geleden verlies goed te maken. Aan onze inzet zal het in
ieder geval niet liggen! Het is jammer dat we geen meer
zetels hebben gehaald; onze eerste 20 kandidaten op de
verkiezingslijst hebben allemaal veel kwaliteiten die we
graag hadden gebruikt. We hebben het voornemen om
deze kennis niet verloren te laten gaan, maar in te schakelen bij ons werk. Bijvoorbeeld door hun ervaring en kennis
te benutten in expertgroepen en dergelijke. De wijze
waarop we dit willen gaan vormgeven is nog onderwerp
van gesprek.
Bezoek aan gemeenten
In het najaar gaan we starten met het bezoeken van
de gemeentelijke afdelingen en met name de fracties.
De afdelingen zijn inmiddels geïnformeerd over de contactpersonen in de fractie. Mochten er nu al zaken zijn,
schroom dan niet met deze collega’s contact op te nemen.
We komen graag met u in contact!”
Henk van der Veen
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân

Heel lang is de Nederlandse samenleving gebouwd
geweest op drie stromingen. Protestant, Katholiek
en Openbaar. Iedere stroming had zijn eigen
school, krant en (culturele) organisaties. Alle drie
zuilen waren een mix van alle sociale niveaus.
De voormannen van de zuilen wisten dat men
elkaar nodig had om grote maatschappelijk
knelpunten op te lossen. Hierdoor was er sprake
van een zekere maatschappelijke stabiliteit en
geborgenheid.
Momenteel wordt onze samenleving niet meer
bestuurd vanuit eerder genoemde drie zuilen.
Volgens het rapport van de RMO zouden we op
weg zijn naar een nieuw soort klassenmaatschappij, ingedeeld naar opleiding. Dit wordt volgens de
studie versterkt doordat de nieuwe groepen onderling weinig contact hebben. Men ontmoet elkaar
niet op school, in de kerk, langs de sportlijn of in
politieke partijen. De ene groep is “mondiaal/europees” denkend, de andere groep “nationaal”.
Hebben wij christendemocraten een antwoord op
deze ontwikkeling? Het CDA is een middenpartij,
een partij die mensen wil verbinden. Een partij die
niet alles verwacht van de markt of de overheid,
maar ook van de mensen zelf. Burgers kunnen via
eigen maatschappelijke organisaties als school,
woningcorporaties, wijk- of buurtverenigingen
dingen ook zelf organiseren. Maar is er in een klassenmaatschappij nog ruimte voor het zogenaamde
middenveld van de samenleving?

Partijvoorzitter Ruth Peetoom komt zaterdag 24 september naar het CDA in Fryslân. Zij opent op die dag het
politieke jaar 2011-2012. Alle CDA’ers in onze provincie zijn dan van 09.30-13.00 uur welkom in vergadercentrum
‘De Oerdracht’ te Joure.
Het wordt een boeiend programma, dat aansluit op de regiobijeenkomsten van december en april over
“CDA, hoe verder?” Na de openingstoespraak van onze landelijke voorzitter gaat iedere deelnemer meedoen
aan de volgende sessies:
Sessie 1: C
 DA, hoe verder met kiezers en leden? Harry van der Molen, fractievoorzitter van CDA-Leeuwarden
en Wolter Kruize, voorzitter van CDA-afdeling Opsterland vertellen over hun aanpak.
Sessie 2: C
 DA, hoe verder met Anders denken, Anders doen? Aleida Bakker daagt ons daartoe uit!
Sessie 3: C
 DA, hoe verder? Met partijvoorzitter Ruth Peetoom in dialoog over de nieuwe koers van het CDA.

Mensen die Zuid-Afrika hebben bezocht, hebben
daar gezien hoe een samenleving van twee zuilen
leidt tot “apartheid”. Welgestelden die “alles“
hebben, maar dan wel achter prikkeldraad en
bewakingcamera’s. En daarnaast “toekomstzoekers” die in eigen wijken gebukt gaan onder sociale
problemen. Groepen die niet geïntegreerd zijn en
elkaar over en weer zorgen bezorgen. De ene groep
over het behouden van zijn “vermogen”, de ander
over het overwinnen van zijn “onvermogen”. Als
wij niet een 2-zuilen samenleving willen, zullen
we bruggen moeten houden/bouwen tussen alle
maatschappelijke stromingen. Een uitdaging voor
christendemocraten.

Reserveer nu alvast deze datum! Aanmelden kan via fryslan@cda.nl.

Douwe Tamminga

Ruth Peetoom opent politieke jaar CDA Fryslân

CDA Expertgroep ‘Gezondheid en Zorg’ van start
Op maandag 20 juni 2011 heeft CDA Fryslân de Expertgroep ‘Gezondheid en Zorg’ geïnstalleerd.
Na de expertgroepen ‘Krimp’ en ‘Landbouw’ is dit de derde groep deskundigen die zich op verzoek van
CDA Fryslân over een bepaald thema gaat buigen.

Stellingen leiden
tot Dialoog

Aanleiding
Tijdens bijeenkomsten van CDA Fryslân hebben meerdere CDA-leden hun zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen rondom gezondheid en zorg in onze samenleving. Daarbij ging het o.a. om zorgen over de toenemende regelgeving, over de vergrijzing, over voorgenomen bezuinigingen en over burgers en patiënten
die steeds vaker geen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefwijze. Deze signalen waren voor het
bestuur van CDA Fryslân reden om een Expertgroep Gezondheid en Zorg te formeren.

Ruth Peetoom op bezoek in Fryslân
Op 24 mei 2011 heeft Ruth Peetoom een bezoek gebracht aan CDA Fryslân, waarbij zij een goede indruk heeft
gekregen van de dingen die bij ons leven.
Het bezoek begon met een lunch met het dagelijks
bestuur van CDA Fryslân. Daar is aan de orde gekomen
hoe we de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd,
hoe we met de vele verkiezingen zijn omgegaan, wat
de situatie van de verschillende gemeentelijke afdelingen is en hoe we de CDA-familie in de provincie dichter
bij elkaar willen brengen.
Vervolgens heeft Peetoom met o.a. Sander de Rouwe,
Harry van der Molen, gedeputeerde Tineke Schokker
en bestuurders van ROC Friese Poort en Stenden
University gesproken over het thema levensbeschouwing in het MBO en HBO onderwijs. Het is belangrijk
dat het CDA een bijdrage levert aan de discussie
hierover.

Oproep Tweede Kamerfractie
Met de oprichting van een Expertgroep Gezondheid en Zorg wil CDA Fryslân een bijdrage leveren aan
de oproep van de CDA Tweede Kamerfractie om mee te denken over de toekomst van onze nationale
Gezondheidszorg. Hoe houden we deze betaalbaar en (in Fryslân) beschikbaar voor de burger en patiënt?
Samenstelling
De volgende CDA’ers maken deel uit van de expertgroep Gezondheid en Zorg:
•	Ad van der Ham, voorzitter Expertgroep, oud voorzitter Statenfractie en werkzaam geweest in de
gehandicaptenzorg
• Geert van der Velde, senior adviseur strategisch beleid en zorgvernieuwing
• Attie de Graaf, voorzitter Raad van Bestuur Tjallingahiem
• Margreeth de Graaf, directeur Zorgbelang Fryslân
• Piet Sijpersma, ervaringsdeskundige (chronisch astmapatiënt)
• T. Aardema-Kuperus, manager Aardema Thuiszorg
• Arend Dijkstra, wethouder Dantumadeel (portefeuille zorg)
• Cees Vos, lid Statenfractie met o.a. Zorg in portefeuille

Regiobijeenkomsten ‘Sociaal Beleid’
Zo’n 150 CDA’ers hebben in april op drie regiobijeenkomsten met elkaar gesproken over het thema ‘Sociaal
Beleid’. Hierbij enkele indrukken.
Alleen als er een sociaal beleid is, kan het CDA een
sociaal gezicht krijgen. Kernvraag is dan ook: wat verstaan christendemocraten onder sociaal beleid? Op de
regiobijeenkomsten gingen de aanwezigen met elkaar
in gesprek om op deze vraag een antwoord te vinden.
Actuele knelpunten over zorg, uitkeringen, bezuinigingen en de arbeidsmarkt werden wel genoemd, maar
waren niet bepalend voor de discussies. De gesprekken
gingen over wat mensen voelen en ervaren bij bepaalde
knelpunten van het huidig beleid, met in het bijzonder
het spanningsveld tussen burger en overheid.
Christendemocratie
De Nederlandse samenleving kent vele sociale wetten
en voorzieningen. Christendemocraten hebben de
afgelopen decennia daaraan bijgedragen, zoals bijvoorbeeld Syb Talma. Hij was als minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel, waaronder destijds ook sociale
wetgeving viel, in het kabinet-Heemskerk (1908-1913)
één van de grondleggers van het stelsel van sociale
zekerheid in Nederland.
AOW, WAO en Ziektewet vloeien voort uit inspanningen
van deze en andere Christendemocratische politici.
Ook vanuit het maatschappelijk middenveld hebben
christendemocraten, naast sociaaldemocraten en maatschappelijk bewogen liberalen, gebouwd aan sociale
voorzieningen. Variërend van verbeterde arbeidsomstandigheden (vakbonden en werkgevers) tot sociale
huisvesting (woningcorporaties), van diaconale ouderenzorg tot onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
Sociaal beleid maakt deel uit van het gedachtegoed
van de christendemocratie. Daar mogen we best trots

Agenda
24 september 2011
Opening politieke seizoen door Ruth Peetoom
8 oktober 2011
Karmelnetwerkdag CDA4Women
28 november 2011
Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

op zijn. En de discussie over het sociaal gezicht van het
CDA staat dan ook in deze traditie. Een traditie, zo bleek
tijdens de drie regiobijeenkomsten, die nog volop wordt
gevoed vanuit de Bijbelse boodschap: wat gij niet wilt
wat u geschied, doe dat ook een ander niet. Of zo als
het door een aanwezige werd gezegd: naaste=sociaal en
liefde=beleid; naastenliefde=sociaal beleid.
Regelgeving
Veel kritiek was er op de toenemende regelgeving en de
kosten daarvan. Na de Tweede Wereldoorlog is sociaal
beleid, als onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen, in toenemende mate overheidsbeleid geworden.
Door toekenning van subsidies kwam er ook steeds
meer regelgeving. Meerdere voorbeelden zijn genoemd,
waaronder mantelzorg en kinderopvang.
Een stuk onderlinge zorg (buren, familie) verschoof naar
de “overheid”. De bijbehorende regelgeving leidt vaak
tot verspilling van belastinggeld en is verstikkend voor
eigen initiatief en verantwoordelijkheid. We moeten
naar een ander sociaal beleid. Een beleid waarbij de
overheid minder controleert en meer stimuleert. Een
beleid met meer vertrouwen en minder wantrouwen
tussen overheid en burgers
Anders denken, anders doen
Alleen door anders te (gaan) denken, kunnen we komen
tot een ander sociaal beleid. Een beleid dat de mens
met zijn talenten en verantwoordelijkheden als uitgangspunt neemt. En niet langer een beleid gericht op
meten, toetsen, controleren en vastleggen. Niet het
Anglo-Amerikaanse prestatie-denken als basis, maar het
Rijnlandse-Europese relatie-denken. In dit denken wordt
de onderwijzer, de verpleger, de hulpverlener weer een
beroepsbeoefenaar, de professional, die tenminste 80%
van zijn tijd met zijn vak bezig is en hooguit 20% met
het invullen van formulieren.
En in het verlengde hiervan ouders, patiënten, etc. die
hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid verrijken
door met professionals vakinhoudelijke gesprekken
te hebben. Beroepsbeoefenaren die door de overheid
niet gecertificeerd zijn op “naleving van procedures”, maar op “genoten en bewezen vakkennis”. De
Regiobijeenkomsten over Sociaal Beleid doen een appél
op politici en burgers voor minder regelgeving en meer
menselijke maat in de samenleving.

In een gesprek met bestuursleden en fractieleden
van de afdelingen Súdwest Fryslân, Boarnsterhim en
Leeuwarden liet Peetoom zich informeren over herindelingen in Fryslân. De ervaringen in Súdwest Fryslân
kunnen in Leeuwarden en Boarnsterhim weer worden
benut. Ook de steun die vanuit het partijbureau kan
worden geleverd biedt mogelijkheden om op een
goede manier vooruit te kijken naar de herindeling.
‘s Avonds heeft Peetoom kennis kunnen maken met
de leden van het algemeen bestuur en de voorzitters
van de gemeentelijke afdelingen. Er is gesproken over
onze regiobijeenkomsten van eind 2010, die leidden
tot Dialoog 250, en over de drie bijeenkomsten over
sociaal beleid. Ruth heeft mee kunnen maken hoe er
in Fryslân wordt gedacht over de koers van het CDA en
die van het huidige kabinet. Daarnaast zijn verschillende actuele zaken besproken, waaronder de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Coalitieakkoord 2011-2015: ‘Nije enerzjy foar Fryslân’

•K
 iezen is risico (durven) lopen. Daar moet je
helder over zijn. Kort en bondig. Een schop
onder de kont of een schouderklopje daarna zijn
dan beiden even belangrijk.
• Alles met de achterban willen bespreken kost te
veel tijd en gaat ten koste van adequaat besturen (zowel binnen de partij als ook in de regering). Als we zo vaak over vertrouwen in mensen
spreken moeten we als eerste vertrouwen in
onze eigen voor-mensen hebben.
• De belangstelling voor het CDA valt en staat met
populariteit en de kwaliteit van de landelijke
politiek leider.
• Wanneer de profilering van het CDA niet meer
vernieuwend wordt, zal de partij een langzame
dood sterven.
Met deze vier stellingen kreeg Ad van der
Ham, oud fractievoorzitter van de Friese
CDA Statenfractie, de leden van het CDA
Tytsjerksteradiel flink met elkaar in gesprek. Voor
de discussie had hij een korte toelichting heeft
gegeven op het rapport Dialoog 250, dat eind
vorig jaar is opgesteld na vier bijeenkomsten met
zo’n 250 CDA’ers.

Op 20 april 2011 is het nieuwe coalitieakkoord
van PvdA, CDA en FNP, genaamd ‘Nije enerzjy foar
Fryslân’, door een meerderheid van Provinciale
Staten aangenomen. Het zal u niet verbazen dat
we als CDA fractie van harte hebben ingestemd
met dit akkoord op hoofdlijnen. De komende maanden zal het hier aan gekoppelde uitvoeringsakkoord worden opgesteld en in deze Staten worden
besproken. Wij kijken als CDA hierna uit om samen
in dialoog de puntjes op de i te gaan zetten en de
beleidsdoelen nader te definiëren.

Henk van der Veen
Fractievoorzitter CDA Statenfractie

ervoor in al deze ambities de komende tijd waar te
maken!”
Tijdens het drukken van dit katerrn werd bekend dat
Sjoerd Galema in september 2011 zijn portefeuille
neerlegt. In het volgende katern stellen we graag
zijn opvolg(st)er aan u voor!

CDA Gedeputeerden
Het CDA heeft ook in de periode 2011-2015 twee
gedeputeerden: Sjoerd Galema en Tineke SchokkerStrampel. Hun portefeuilles zien er als volgt uit:

De CDA Statenfractie kijkt met genoegen terug op
de afgelopen formatieperiode, waarbij in een bijzonder goede en constructieve sfeer is gewerkt aan
dit akkoord. Na de voor teleurstellend verlopen verkiezingen heeft dit de fractie weer energie gegeven
om samen de schouders er weer onder te zetten en
te werken aan het versterken van Fryslân. Wij gaan
deze uitdaging graag aan!
En dan nu even naar het akkoord zelf. Het akkoord
ademt, ingegeven door de actualiteit van bezuinigingen, een nieuwe geest uit, die je enerzijds sober
zou kunnen noemen, maar anderzijds ook realistisch.
Voor ons als CDA is ons verkiezingsprogramma
2011-2015 “Fertroud en Foarút” leidend geweest bij
de formatiebesprekingen. We constateren dat veel
van de zaken die hierin zijn genoemd terug zijn te
vinden in dit akkoord.

Een hele korte weergave van de gesprekken op de
ledenvergadering van het CDA Tytsjerksteradiel
op 26 april 2011 in Garyp. Onder Ad’s bezielende
leiding ging het er heel betrokken aan toe. Zo gaat
dat bij ons.
Komt er naast Den Haag Vandaag binnenkort een
nieuw programma? Jawel: Tytsjerksteradiel Hjoed.
Moet kunnen.

Een aantal voor ons belangrijke zaken zijn:
• Krimp, oftewel de demografische ontwikkelin		
gen en de uitdagingen die hieraan zijn
gekoppeld.
• De takendiscussie, waarbij voor ons een
belangrijk punt is dat de gemeente als eerste
overheid voor tal van zaken wordt benoemd.
• Water, en de opgaven die er de komende jaren
op ons afkomen.
• Landbouw; met name de werkwijze Nije Pleats
in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit.
• De inzet op een sterke Friese economie. Het
structuurversterkende beleid van de provincie
heeft de afgelopen 10 jaar duidelijk zijn vruch
ten afgeworpen. De achterstand met de rest
van Nederland wordt ingelopen. Hier blijven wij
ons voor inzetten.
• Burgers en organisaties in hun kracht zetten
om actief deel te nemen aan onze maatschappij
en om eigen initiatieven te ontplooien.
Het sleutelwoord dat hierbij in het akkoord is
genoemd, ‘mei-inoar’, spreekt ons erg aan en
geeft ons vertrouwen.

Sietse de Boer
Voorzitter CDA Tytsjerksteradiel

Zoals de planning nu is, zal het uitvoeringsakkoord
in de Statenvergadering van juli 2011 aan de orde

Tijdens de discussie werd opgemerkt dat de
nieuwe partijvoorzitter een zware taak heeft.
Het gaat om een combinatie van kwaliteit en het
vermogen om mensen aan te spreken. De vraag is
wat vernieuwend is. De afgelopen jaren is het CDA
te economisch bezig geweest, terwijl het sociale
gezicht is verdwenen. Grote zorg is er over de
groep CDA’ers die twijfelen om CDA te stemmen.
Waarom wordt er getwijfeld? Eveneens geldt hier
dat men moet doen waar men voor staat. Het CDA
moet herkenbaar en verstaanbaar zijn voor de
mensen.

komen. In een volgend katern en via onze website
zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen hieromtrent.

Sjoerd Galema
• Verkeer en Vervoer
• Provinciale Waterstaat
• Milieubeleid, vergunningen/handhaving
(Millennium-doelstellingen)
• Mijnwet
• Europa en internationale contacten
• Digitale Agenda
• Gebiedsgedeputeerde Zuidoost Fryslân
• DB SNN
Sjoerd Galema over zijn portefeuille: “De fysieke
infrastructuur zoals wegen, fietspaden, kanalen
en de Friese meren zijn letterlijk levensaders voor
Fryslân. Als nieuw thema komt daar de digitale
infrastructuur nu bij. In het coalitieakkoord zetten
we sterk in op verdere ontwikkeling van deze levensaders. Mooie integrale, in het landschap ingepaste
projecten in de hele provincie zijn het gevolg.
Bovendien blijven we sterk inzetten op nog meer
veiligheid en een schoon milieu. Voor infrastructuur
zal de focus sterk op de uitvoering van alle gereed
liggende plannen komen te liggen. We zetten ons

Tineke Schokker-Strampel
• Transitie Sociaal Beleid, Zorg
• Water (inclusief Project Afsluitdijk met alle
bijbehorende sub-projecten)
• Waddenzee
• Bouwurk
• Jeugdzorg en Sport
• Bestuurlijke zaken, inclusief financieel toezicht
gemeenten
• Gebiedsgedeputeerde Waddeneilanden
• IPO-bestuur
Tineke Schokker over haar portefeuille: “Ik hoop mij
met energie in te zetten voor de Jeugdzorg, de zorg
voor onze Friese kinderen. Schouder aan schouder
met de gemeenten wil ik zorgen voor een goede
overdracht naar de gemeenten. Maar ik wil mij ook
inzetten voor water: voor veiligheid, schoon water,
genoeg water maar vooral ook niet te véél water!
Met het prachtige project Afsluitdijk willen we,
naast de veiligheid die met stip op 1 staat, ook
nog een aantal extra’s realiseren. Een voorbeeld
daarvan is Blue Energy, een manier om energie te
halen uit zout en zoet water. In de periode die nu
voor ons ligt wil ik ook het project Bouwurk afmaken: het nieuwe provinciehuis. In de komende jaren
hopen we weer vanuit dat nieuwe provinciehuis ons
werk voor u, de inwoners van Fryslân, te kunnen
doen.”

Het nieuwe CDA

In de media word steeds vaker getwijfeld of het
CDA en haar kernwaarden nog wel passen bij de
maatschappij zoals die er nu uit ziet. Om deze vraag
te beantwoorden hebben we als CDJA een discussieavond georganiseerd over de kernwaarden.
Naast de kernwaarden kwam ook de koers van het
CDA aan bod. Wat opviel tijdens de bijeenkomst was
dat iedereen het erover eens was dat we meer ons
eigen geluid moesten laten horen. Meer van onszelf
laten zien dus, en minder meedoen met de waan van
alledag.
Vooral de kernwaarden kunnen ons richting geven in
het politiek handelen. Maar zijn deze kernwaarden
nog wel actueel genoeg? Het antwoord op deze vraag
is ja. Alleen misschien niet in de vorm waarin waarop
ze nu geschreven zijn. We zijn dan ook als CDJA tijdens
deze avond druk bezig geweest een praktische vertaling te maken naar een taal die de mensen van nu
aanspreekt. Rond de zomer hopen we aan CDA Fryslân
onze vertaling te kunnen presenteren, zodat iedereen
binnen het CDA er zijn voordeel mee kan doen. Op
deze manier hopen we een bijdrage te mogen doen
aan de vernieuwing binnen het CDA.
Bert-Jan Butijn
Voorzitter CDJA Fryslân

Karmelnetwerkdag
CDA4Women

Scholings- en
Verenigingscommissie
Jaarverslag 2010
Het jaarverslag over 2010 van de SVC vermeldt 275
CDA’ers die in de loop van dat jaar een cursus of training
hebben gevolgd. Opvallend daarbij was de grote belangstelling voor de vierdelige aspirant-raadsledencursus. In
coproductie met het bestuur van CDA Fryslân werd één
themabijeenkomst over Bestuurskracht georganiseerd
en vier regiobijeenkomsten over de toekomst van onze
partij “CDA, hoe verder?” met opgeteld 341 deelnemers. In
totaal waren vorig jaar 616 CDA’ers in Fryslân betrokken bij
de een of andere vorm van scholing en ontwikkeling.
Belangstelling 1e halfjaar 2011
Van 12 januari tot en met 8 april 2011 kwamen 167 CDA’ers
één of meer van de 9 opleidingen volgen. Aan de cursussen
‘Oppositievoeren‘ en ‘Fractievoorzitters’ namen ook CDA’ers
uit Groningen en Drenthe deel. In april werden samen met
het provinciaal CDA bestuur drie regiobijeenkomsten georganiseerd over het thema “CDA, hoe verder met Sociaal
Beleid?” met in totaal 136 deelnemers. De teller staat daarmee halverwege het jaar op 303 deelnemers.
Programma najaar 2011
In het najaar zijn we van plan als opleidingen aan te
bieden:
• Cursus Gemeentefinanciën
• Cursus Basis-debattraining
• Opleiding in het CDA-gedachtegoed: ‘Waar staat het
CDA eigenlijk voor?’ (i.s.m. het CDJA)
• Cursus Interrumperen en Improviseren - debattraining
voor gevorderden.
• Cursus Scouting van talenten
• Cursus op Maat – op aanvraag van bestuur/fractie/		
wethouder.
Jelte Haakma, opleidingsconsulent CDA Fryslân

Nieuw redactielid: Geertje
Schoorstra-Boeijenga

Peetoom roept ons op om aan de slag te gaan met de
diversiteit in de partij en ons sterk te maken voor de
inbreng van vrouwen in het CDA. Momenteel is slechts een
kwart van de leden vrouw…

Dus ladies, blok 8 oktober 2011 alvast in je agenda en om
de oproep van Ruth kracht bij te zetten vragen wij jullie
om een introducé mee te nemen (hoeft niet CDA-lid te
zijn). We hopen elkaar te ontmoeten op de 8e oktober!
De werkgroep CDA4women
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Europa en Fryslân. De afstand lijkt groot, maar is
ontzettend klein. Veel beslissingen, subsidies en
regels komen direct of indirect vanuit het Europese
Parlement (EP). Het CDA-lidmaatschap geeft de
mogelijkheid om daar direct invloed op uit te
oefenen.
Ontstaan Europees Parlement
Na de Tweede Wereldoorlog was één ding duidelijk:
in tijden van oorlog heb je alleen maar verliezers,
en ruzie is te voorkomen door samenwerking en
economische onafhankelijkheid. Dat is eigenlijk
de voornaamste reden geweest om de Europese
Unie te beginnen. De voornaamste effecten van de
Europese samenwerking zijn dat we geen oorlog
meer hebben gehad, we zijn qua voedselzekerheid
niet meer afhankelijk van landen buiten Europa
en er zijn beduidend meer economische activiteiten ontstaan. We blijven uiteraard kritisch, maar
hebben ook alle reden om heel trots te zijn dat we
een onderdeel mogen zijn van Europa.
Werkgroep Europa
De CDA delegatie van het EP wil graag meer contact
met hun achterban. Die achterban bent u, de CDAleden. Als CDA achterban hebben wij óók belang
bij een goed contact met de CDA delegatie van het
Europese Parlement. Alle reden om een Werkgroep
Europa binnen CDA Fryslân op te richten. Het doel
van deze werkgroep is tweeledig:
• Meer contact met het CDA Europa, waardoor
we besluiten en regelingen vanuit Europa goed
kunnen vertalen naar onze achterban. Er komt
meer begrip maar ook de uitdaging om goed
gebruik te maken van Europese regelgeving.
• Door proactief contacten te onderhouden is het
mogelijk om inbreng te leveren aan CDA EP. Wat
leeft er in Fryslân waar het Europese Parlement
wat voor kan betekenen?
Oproep
Tijdens de laatste ALV van CDA Fryslân is een
oproep gedaan om deel te nemen aan deze werkgroep. Daar zijn een aantal reacties op geweest.
Graag vragen we iedereen die interesse heeft in
deze werkgroep om zich alsnog op te geven bij
Sijbren Mulder. Op 16 juni is de eerste werkgroepbijeenkomst gehouden. Op 21 juli 2011 is er een
Europabijeenkomst, waar Esther de Lange (lid van
het Europese Parlement) ook aanwezig zal zijn.

“We gaan het sámen doen…” is een veel gehoorde
uitspraak van Ruth Peetoom tijdens haar campagne
voor het partijvoorzitterschap van het CDA.

Zaterdag 8 oktober 2011 zal Ruth onze gast zijn tijdens
de Karmelnetwerkdag van het CDA4women in Drachten.
Uiteraard zullen we op diverse manieren aan het werk
gaan met de diversiteit. Bovendien is dit de gelegenheid
om Ruth nader te leren kennen.

(Net)werkgroep
Europa

Geertje met zoon Jan Jelle
Na een turbulente periode als raadslid van de
gemeente Dongeradeel heb ik tijd vrij om me
weer te storten in het CDA-verenigingsleven. Als
raadslid kwam ik daar amper aan toe. Raadslid
zijn is vooral kijken en luisteren naar de dingen
die in je eigen gemeente gebeuren. Dáár ben je
volksvertegenwoordiger en daar breng je het
CDA-standpunt naar voren. Actief meedoen aan
zaken als de campagne of een ledenblad, lukt
dan even niet. Wel vind ik dat fijn om te doen.
Juist daarom heb ik direct ja gezegd op de vraag of
ik in de redactie van het katern plaats wil nemen. Ik
heb voordat ik raadslid werd ook al veel leuke dingen
mogen doen voor het CDA. Zo ben ik bestuurslid
geweest van het CDJA Fryslân en was ik lid van het
provinciaal campagneteam. Op dit moment zit ik in
het PR-team voor CDA Dongeradeel. Creatief en organisatorisch actief zijn voor het CDA vind ik prachtig.
Ik hoop dat u met veel plezier deze en de volgende
katernen zult lezen!

Sijbren Mulder
Bestuurslid CDA Fryslân en voorzitter Werkgroep
Europa CDA Fryslân
werkgroepeuropa@cdafryslan.nl

