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Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

#Aan het werk
#Oan it wurk

Na de verkiezingen van dit voorjaar mocht CDA Fryslân als grootste partij het
voortouw nemen bij de coalitieonderhandelingen. Zowel in het bestuur van de
provincie als ook in het bestuur van het waterschap kregen Friese CDA’ers
belangrijke portefeuilles. In dit Katern actuele prioriteiten van CDA waterschapbestuurder Bé de Winter en CDA fractievoorzitter Paula van den Burg.
In een volgend Katern doen we verslag van de prioritieten van de Staten.

Perspectief
2016-2020
Na vanaf juni 2014 gestart te zijn als
lid van het (voormalige) dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân voelde
de ‘herstart’ in april na de verkiezingen en een intensief proces van coalitieonderhandelingen als een nieuw
begin. Als nieuw dagelijks bestuur
hebben we -na een periode van kennismaken en concretisering van het
coalitieakkoord- als eerste de neuzen
in dezelfde richting gezet. Dit resulteerde in een Meerjarenperspectief
2016-2020 waarin we de belangrijkste
vraagstukken hebben benoemd en de
bestuurlijke ambities hebben weergegeven. Het Meerjarenperspectief
2016-2020 staat binnenkort op de
website van Wetterskip Fryslân.
Beheersen heffingen
In de lijn met het CDA verkiezingsprogramma willen we de waterschapsheffingen op een verantwoord, zo’n
laag mogelijk niveau houden. Voor
het onderdeel zuivering kunnen we
de stijging ten opzichte van eerdere
prognoses ietwat naar beneden
bijstellen richting 1,9%. Voor het
onderdeel watersysteem handhaven

onze ingelanden moeten we hierover
de discussie aangaan.

we voor 2016 de eerdere geprognotiseerde stijging van 3,9%. Maar we
gaan het komende halfjaar intensief
onderzoeken op welke wijze wij de
komende jaren de lasten (stijgingen)
kunnen beperken. Als dagelijks bestuur gaan we hierover in gesprek
met het algemeen bestuur om gezamenlijk tot verantwoorde keuzes te
komen.

Hefpunt
Het zal u niet ontgaan zijn dat er
een uitgebreide maatschappelijke
discussie is geweest over de vertrekregeling van de voormalige directeur
van Hefpunt, het gezamenlijke incassokantoor van de drie noordelijke
waterschappen. Als dagelijks bestuur
betreuren we de beeldvorming die
hierdoor is ontstaan, ook richting het
Wetterskip. Inmiddels ben ik, na een
complete bestuurswisseling, voorzitter geworden van Hefpunt. Uitgangspunt is om de discussie over de
voormalige directeur af te ronden, de
communicatie te verbeteren en ons te
richten op de positieve ontwikkeling
rond Hefpunt. Namelijk de uitbreiding
tot een Noordelijk kantoor waarbij ook
gemeenten aansluiten. Daarmee ontstaat een nog efficiëntere organisatie
met lagere kosten voor de burger.

Watersystemen
Duidelijk is dat het inspelen op de
klimaatveranderingen nieuwe investeringen betekent. Verder streven
we ernaar om het watersysteem te
vereenvoudigen, om hiermee tot een
betaalbaarder systeem te komen. Met

Draagvlak
Bovenstaande is slechts een greep
uit hetgeen mij bezig houdt binnen het
Wetterskip. Er is veel te doen waarbij
we als nieuw bestuur willen optrekken
met alle belanghebbenden om samen
tot verantwoorde keuzes te komen.

Bé de Winter,
CDA-bestuurder waterschap Fryslân

Coalitieonderhandelingen
belangrijk dat de uitgaven nog meer
beheersbaar worden, waardoor de
tarieven niet al te veel gaan stijgen.

Paula van den Burg, voorzitter CDA
fractie waterschap Fryslân

Na een intensieve en inspirerende
campagne werd het CDA de grootste partij bij de verkiezingen van 18
maart. Dat was geweldig. We hebben
het voortouw kunnen nemen in de
coalitieonderhandelingen en dat heeft
geresulteerd in een breed gedragen
coalitie met een ambitieus programma. Voor het CDA was en is het
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Goede verhoudingen
Het is in een coalitieproces haast onvermijdelijk dat partijen teleurgesteld
zijn over de uitkomst van dat proces.
De eerste maanden van de nieuwe
periode heeft de fractie zich dan ook
ingespannen de verhoudingen met
alle partijen te normaliseren en waar
mogelijk te verbeteren. Wij zijn blij dat
dat gelukt is.
CDA Statenfractie
Dankzij het in de campagne samen
optrekken met de nieuwe Statenfractie is de band tussen de beide CDA-

fracties veel steviger geworden.
Dat is belangrijk omdat wij samen,
Wetterskip en Provincie, voor uitdagende opgaven staan de komen jaren.
Klimaatverandering, toenemende wateroverlast, kostenontwikkeling en een
bestendige visie op ons prachtige Veenweidegebied zijn slechts enkele onderwerpen waarmee de fractie zich de
komende tijd mee bezig gaat houden.
Draagvlak
Uw steun daarbij is onmisbaar. Wij
staan open voor ideeën, suggesties
en oplossingen van uw kant. Mail ze
naar: annapaulina50@gmail.com. Wij
danken alle CDA-leden voor hun stem
en steun. Ik zeg graag tot ziens.

Van de voorzitter

Barmhartig
Wij zijn er mee opgegroeid, de Bijbelse verhalen zoals de Barmhartige
Samaritaan. Een gelijkenis als antwoord op een vraag aan Jezus:
“Wie is mijn naaste?” Een reiziger
werd beroofd en mishandeld. Hij lag
halfdood langs de weg. De gevestigde orde (een priester en een Leviet)
gingen er aan voorbij. Een Samaritaan werd ‘door ontferming bewogen’
en hielp. En Jezus zei: “Ga heen en
doe evenzo”. Samaritanen werden in
die tijd gezien als tweederangs mensen. Het is een klip en klare boodschap. Ga heen en doe evenzo.
Niet wie je bent, maar wat je doet
telt.
In het dagblad Trouw stond een
tekening. Een ouder echtpaar in de
woonkamer. Er wordt gebeld. De
man zegt tegen zijn vrouw: “Doe jij
open dan zet ik vast koffie”. Door het
grote raam zie je een eindeloze rij
vluchtelingen staan. Vertwijfeld, op
zoek naar hulp.
Deze twee beelden hebben zich in
mijn hoofd vastgezet. Hulp bieden
waar dat nodig is en gesteld worden
voor een welhaast onmogelijke
opgave.
Met bewondering volg ik de opstelling van de Duitse regering en
bevolking onder leiding van Angela
Merkel. Mensen die vluchten voor
oorlogsgeweld moeten geholpen
worden. Ook als er 800.000 naar
Duitsland komen. “Wir schaffen es”.
Het lukt ons. Ook ons land zal een
bijdrage moeten leveren. De houding
van een grote groep EU landen is
droevig. Het vermeende eigenbelang
weegt zwaarder dan de gezamenlijke
Europese waarden.
Sybrand Buma heeft een suggestie
gedaan waar veel tegen in te
brengen is. Veilige gebieden in en
rond het oorlogsgeweld. We moeten
echter kiezen uit kwaden. Het is heel
begrijpelijk dat burgers in oorlogsgeweld veiligheid zoeken.
Grote aantallen van de inwoners uit
delen van het Midden-Oosten en
Afrika blijvend naar Europa laten
komen kan de oplossing niet zijn.
De houding van de bevolking in
Duitsland is hartverwarmend. Er zijn
echter ook brandstichtingen.
Je houdt je hart vast.
Bert Kuiper

www.cda-fryslan.nl

Impressie fractieweekend
Vrijdag 28 augustus was het weer
zo ver: het jaarlijks terugkerende
fractieweekend. Het weekend
stond dit jaar in het teken van kennismaken met elkaar en het verbeteren van de communicatie met
de achterban.
De volledige CDA Statenfractie, de
CDA gedeputeerden, de voorzitter
van CDA Fryslân en de vier fractiemedewerkers waren aanwezig. Vrijdag begon het programma met een
brainstormbijeenkomst over hoe we
de communicatie en het contact met
de fracties, afdelingen en achterban
kunnen verbeteren. Hierbij waren

Jacco de Boer (drijvende kracht achter
KH2018), Harry van der Molen (CDAwethouder gemeente Leeuwarden) en
Caroline de Pee (CDA-wethouder gemeente Franekeradeel) aanwezig. Het
resultaat van deze bijeenkomst is een
verrassend en eigentijds idee, waar
jullie binnenkort meer over horen! Na
deze bijeenkomst hebben we gegeten
in het restaurant van Ome Lammert en
Tante Klaasje. Hier toostten we samen op de nieuwe statenperiode met
een heerlijke champagne van Sietske
Poepjes. Deze fles stond al vanaf 2011
bij haar in de kast, bedoeld om open
te trekken bij een goede verkiezingsuitslag. Helaas was die er in 2011 niet.

Wind en windmolens
Het dossier wind blijft velen van
ons bezig houden. Logisch, want
het gaat om de ruimtelijke kwaliteit, de ruimte waarin wij leven. De
vraag die hierbij speelt is: “Hoe
gaan we die ruimte aanpassen of
herinrichten voor nieuwe windmolens?”
De komende jaren hangt de vraag
over hoe om te gaan met het plaatsing van windmolens samen met wat
we noemen de energietransitie. Hoe
komen we tot nieuwe vormen van
energie? We weten dat de fossiele
brandstoffen opraken. Twee elementen waar we mee te maken hebben
als Friese Statenfractie.
In deze bijdrage ga ik in op het verloop van het debat en de insteek van
het Friese CDA.

Als fractie hebben we vorig najaar
ingezet op een locatie langs de Afsluitdijk. Dat ook onze leden deze
voorkeur deelden, bleek op de ledenvergadering eind november, bij
de vaststelling van ons verkiezingsprogramma. Onze fractie in Sudwest
Fryslân dacht er hetzelfde over. Deze
voorkeur kwam ook overeen met een
breed maatschappelijk gedragen
gevoel van burgers, ondernemers en
watersporters. Zij gaven aan dat zij
met een opstelling langs de Afsluitdijk
akkoord konden gaan. Op het Friese
platteland klonk er een zucht van
verlichting toen dit voorstel werd aangenomen in de Statenvergadering van
december 2014.
Onze leden gaven ook aan dat initiatieven die uit de Friese Mienskip komen prima kunnen. Oplossingen met
draagvlak zijn zeker een bijdrage aan
de energietransitie. Dit is nadrukkelijk
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opgenomen in ons verkiezingsprogramma.
Het Friese college kreeg de opdracht
om de Afsluitdijk-variant voor te leggen aan de minister van Economische
Zaken. De Friese politiek ging aan de
slag met de lobby bij de Tweede Kamer. Om dit plan te kunnen realiseren
was een politieke meerderheid in Den
Haag nodig.
In onze activiteiten en campagne hebben wij vol ingezet op de Afsluitdijkvariant. In de formatie van het nieuwe
college van CDA, VVD, SP en FNP
is de besluitvorming van december
overeind gebleven. Ook deze nieuwe
coalitie zet in op de Afsluitdijk. De
FNP blokkeert wel het plaatsen van
lokale windmolens met draagvlak bij
de dorpen en wijken. Een afspraak
die in de onderhandelingen tot stand
is gekomen. Met z’n vieren onderhandelen, houdt in dat je niet op al je
eigen punten gelijk kan krijgen. Eind
juni heeft ons CDA-kamerlid Agnes
Mulder een motie ingediend om het
plan lijnopstelling Afsluitdijk te onderzoeken en mogelijk te maken. Dit in
plaats van het windpark in het IJsselmeer. Helaas gingen de coalitiepartijen niet mee in onze motie en werd
deze niet aangenomen.
De strijd voor het plan langs de Afsluitdijk hebben we op alle schaakborden van het CDA gespeeld, maar
helaas landelijk verloren. Wij zetten
ons nu in voor compensatie van de
IJsselmeerkust. Hoe kan de kust van
Makkum tot Stavoren worden gecompenseerd? Hoe betaalt de minister
van Economische Zaken mee aan
een brede sluis bij Kornwerderzand?

Omdat CDA Fryslân dit
jaar als grote winnaar
uit de bus kwam, was
dit een perfect moment
om deze fles uit de kast
te toveren.
De volgende ochtend
stond om 8:00 uur in
museumrestaurant It
Pottebakkershûs een
biologisch ontbijt voor
ons klaar. Daarna was
het tijd om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te weten te komen
wat elkaars drijfveren zijn. Dit gebeurde onder begeleiding van drs.
Johannes Kooistra. Al met al een

enorm geslaagd weekend, waarin we
zeker dichter tot elkaar zijn gekomen.
Nu ‘oan it wurk’!
Karen Buikema, fractieondersteuning

Geïnteresseerd in het reilen en zeilen
van de CDA Statenfractie?
Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!
Doe dat via www.cda-fryslan.nl.
Zijn je gegevens gewijzigd?
Geef dit dan aan ons door via cda@fryslan.frl.

CDA Fryslân dompelt zich onder
in de vismigratierivier
Eind november staat de Vismigratierivier op de agenda van de Provinciale
Staten: een zeer actueel en veelbesproken project. De vismigratierivier
is een opening in de Afsluitdijk waar
trekvissen door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het
IJsselmeer te bereiken en andersom.
Deze trekvissen hebben namelijk
zowel zoet- als zoutwater nodig voor
hun levenscyclus. Door dijken en
dammen zoals de Afsluitdijk is dat niet
of nauwelijks meer mogelijk.
Met de innovatieve Vismigratierivier
wil het project ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ de hindernis voor trekvissen
opheffen. Miljoenen vissen liggen nu
in de Waddenzee te wachten voor
de spuisluizen, zoals surfers op de
perfecte golf liggen te wachten. De
vissen ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is
voor deze trekvissen meestal te sterk
om tegenin te zwemmen. Een permanente opening via de Vismigratierivier
moet het mogelijk maken dat deze
trekvissen weer vrij kunnen zwemmen
van zoet- naar zoutwater.
Het CDA wil zich graag goed laten

informeren door zowel voor- als tegenstanders van de vismigratierivier en
organiseert daarom voor het eerst een
rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek
gaat de CDA-fractie in gesprek met
organisaties zoals de Waddenvereniging, het Blauwe Hart, it Fryske
Gea, de Nederlandse Vissersbond en
Vereniging Vaste Vistuigen Noord. Op
deze manier wordt de fractie optimaal
geïnformeerd over de functie van de
vismigratierivier en kan een afgewogen besluit worden genomen.
Het rondetafelgesprek zal beginnen
op de Afsluitdijk, nabij de locatie van
de vismigratierivier. Ook worden er
afgevaardigden van de CDA-fracties
van Sudwest Fryslân en Harlingen
uitgenodigd, om het contact tussen de
Statenleden en lokale raadsleden te
intensiveren. Lokale CDA-fracties kunnen namelijk het provinciale CDA versterken en andersom geldt hetzelfde!

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter

Werkbezoek
Weststellingwerf
Begin juni is de Statenfractie van CDA Fryslân op werkbezoek geweest bij de CDAfractie van de gemeente Weststellingwerf. De verkeerssituatie rond de Lycklamaweg en de veenweidevisie werden besproken. Daarna vertrok een ieder naar de
naastgelegen Lindewijk voor uitleg over de energiezuinige woningen die daar worden gebouwd. Vervolgens een diner bij Lunchroom ‘Op ’t Oost’, waar medewerkers
van dit bijzondere restaurant nog een korte presentatie over het bedrijf gaven.

www.cda-fryslan.nl

Nieuwe bestuursstructuur CDA Fryslân
Het bestuur van CDA Fryslân werkt
aan een nieuwe opzet om de bestuurstaken zo goed mogelijk
te verdelen. Daarnaast kunnen de
contacten tussen het provinciaal bestuur en de gemeentelijke
afdelingen worden verbeterd. Dit doen
we omdat we zien dat er veel taken
bij het Dagelijks Bestuur zijn gelegd.
Het DB loopt daar niet voor weg, maar
vindt wel dat het voor het functioneren
van de partij beter zou zijn om het
werk over meer mensen te verdelen.
Want sommige taken die heel belangrijk zijn komen op dit moment onvoldoende uit de verf. Denk bijvoorbeeld
aan het werk van de CDA-Senioren en
aan de HRM-werkzaamheden.
Daarnaast zien we dat discussies
niet alleen binnen het bestuur worden
gevoerd, maar ook in het overleg
tussen het bestuur en de voorzitters
van de gemeentelijke afdelingen, het
Provinciaal CDA-Beraad. Daar zijn
dan wel heel veel mensen bij betrokken. Het bestuur telt nu 17 leden en

het CDA-beraad 22, zodat we, als we
de adviseurs vanuit de Staten en het
Wetterskip meetellen, regelmatig met
meer dan 40 mensen rond de tafel
zitten. We willen toe naar een betere
taakverdeling en naar efficiëntere
contacten met de afdelingen.

Hoe gaan we dat doen?

Het aantal afdelingen zal de komende
jaren door gemeentelijke herindelingen gaan afnemen. Het wordt daarom
qua omvang van het bestuur gemakkelijker om één vertegenwoordiger per
afdeling in het provinciaal bestuur te
laten plaatsnemen. Dan zijn er immers
directe lijnen tussen het bestuur en
alle afdelingen. Het bestuurslid is dan
ook contactpersoon voor de afdeling.
We denken na een overgangsperiode
aan een bestuur dat bestaat uit 10
vertegenwoordigers van (clusters) van
afdelingen. Daarnaast hebben de reguliere DB-functionarissen, de voorzitters van de HRM-commissie, de scholingscommissie, het campagneteam

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld in eigen land, vooral in het
Midden-Oosten. Europa wordt gezien als een plek met kans op een veiliger
bestaan. Landen, burgers en politici zijn op allerlei manieren betrokken bij
de vluchtelingenproblematiek.
Burgers bieden op vele manieren persoonlijke hulp, maar soms zijn ze
als buren ook betrokken bij grootschalige hulp, zoals asielzoekerscentra.
Meerdere CDA-bestuurders zijn betrokken bij het laatste, zoals fractievoorzitter Luciënne Boelsma van De Fryske Marren en wethouder Doeke Fokkema van Tytsjerksteradiel. De verantwoordelijkheid voor de mens in nood
afgezet tegen het draagvlak daarvoor van de eigen bevolking en het risico
van versterking van negatieve gevoelens.

Draagvlak
AZC Burgum
Het asielzoekerscentrum in Burgum
bestaat zo’n 20 jaar. De vluchteling
maakt dus al een generatie lang deel
uit van het straatbeeld, daarom is het
lastig dit te vergelijken met een plek
waar een nieuw AZC komt. In de praktijk blijkt, dat het draagvlak voor de
asielzoeker veelal toeneemt, zodra er
in de gemeente een AZC komt. De Universiteit van Amsterdam doet al jaren
onderzoek in gemeenten waar zich al
een tijdje een AZC bevindt. Maar of het
nu Oost-Groningen, Zuid Limburg of
Fryslân betreft: het aantal mensen dat
er echt op tegen is, schommelt tussen de 14% (Burgum) en 23% (OostGroningen). Natuurlijk is er weerstand,
als de plannen voor een AZC bekend
worden, maar wat zie je? Een groot
deel van de tegenstand komt uit de
naaste omgeving, mensen die vaak
ook een bezwaar zouden aantekenen
bij de bouw van een school of een
bedrijf, wat bijvoorbeeld hun uitzicht
bederft. Meestal wordt deze groep een
groot podium gegund bij de media.
Bezwaarmakers tegen de asielzoekers
blijken veelal een duidelijke minderheid
te zijn, de angst voor het onbekende
speelt hier een rol. Daarom is het van
belang dat er interactie komt tussen de
autochtone bevolking en de mensen
in het AZC. Het draagvlak nam bij ons
af ten tijde van het Verdonk-regime.
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en het seniorenberaad zitting in het
bestuur. Het bestuur bestaat dan uit
19 mensen. Een aantal daarvan heeft
een inhoudelijke taak en een aantal
onderhoudt de contacten met de afdelingen. En met 19 man besturen we
de provinciale afdeling. Daardoor kunnen we bestuurlijk sneller schakelen
om de geluiden uit de afdelingen mee
te nemen in de provinciale (politieke)
discussies. En kunnen we de actuele
provinciale zaken sneller terugkoppelen naar de afdelingen. Omdat er bestuursleden zijn met een inhoudelijke
portefeuille zal dat ook moeten leiden
tot betere besluitvorming; binnen het
bestuur kunnen aspecten als scholing,
campagne en personeelsbeleid gelijkwaardig worden afgewogen.
Binnen het bestuur hebben we dit al
besproken. In september heeft de
discussie in het CDA-Beraad plaatsgevonden. We streven naar invoering
per 1 januari 2016. Dan hebben we
ruim de tijd voor een goede invoering

het probleem van een grote vluchtelingenstroom houden. Hierbij vind ik
dat het Rijk teveel vasthoudt aan grote
accommodaties van 1000-1500 vluchtelingen, terwijl passend bij de schaal
van de meeste plattelandsgemeenten
het echt met een paar honderd mensen moet ophouden. Natuurlijk: kleinere opvanglocaties kosten meer, maar
er komt veel meer draagvlak, indien
er opvangplaatsen in veel gemeenten
in Nederland komen. Zo neemt de
onbekendheid af en krijgen negatieve
gevoelens minder kans. Ik hoop van
harte dat CDA-politici zich hiervoor
hard maken.

Fred Veenstra,
secretaris bestuur CDA Fryslân
zodat we gewend zijn aan dit model voordat er weer verkiezingen op stapel staan.
Tijdens de algemene ledenvergadering van
23 november moet de uitwerking van het
nieuwe model al zichtbaar worden door de
benoeming van enkele nieuwe bestuursleden in de vacatures die we dan hebben.

het moment dat de vraag vanuit het
COA kwam, tot de besluitvorming, zijn
we daar duidelijk over geweest. Het
is onze plicht om er te zijn voor onze
medemens. Dat dragen wij als CDA’ers
ook uit. Hoe processen kunnen lopen
heeft een ieder kunnen volgen in de
media, ik doel daarmee op de eerste
voorkeurslocatie ‘Rijs’. Ook in Balk zijn
er bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens één van de bijeenkomsten heeft
Marten Steegenga, CDA-lid het woord
gevraagd. Alle aanwezigen werden stil.

Draagvlak
AZC Balk
Doeke Fokkema,
CDA-wethouder Tytsjerksteradiel
Alle vrijwilligerswerk moest van deze
minister plotseling stoppen, vanwege
de angst dat de asielzoeker sneller
integreerde, terwijl men veelal terug
naar het land van herkomst moest. De
grote fout die daarbij gemaakt werd
was, dat de activiteiten op het AZC afnamen, de verveling toesloeg met alle
ellende van dien en de onbekendheid
met de asielzoekers toenam. Ik ben
er van overtuigd dat er ingezet dient
te worden op voortdurend contact met
het dorp/de buurt en dat er activiteiten
ontplooid worden, waarbij er interactie
ontstaat. Wij zien bijvoorbeeld dat de
sportverenigingen, kerken en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk hier
hele goede dingen doen. Overigens:
bij incidenten krijgt het draagvlak een
deuk. Net als bij vertrouwen geldt ook
hier: het komt te voet en gaat te paard.
Ik vrees, dat, indien wij niet in Syrië
rust en opvang ter plekke realiseren
en daarnaast de grote verschillen tussen rijk en arm blijven bestaan, wij

Als CDA-fractie van de gemeente ‘De
Fryske Marren’ hebben wij unaniem
het voorstel gesteund voor de komst
van een AZC in Balk. Namens de fractie heb ik als afsluitende woorden gezegd: “Ik ben blij dat wij als gemeente
een steentje bij mogen dragen aan het
enorme vluchtelingenprobleem”.
Verschrikkelijk en diep triest is het dat
zoveel mensen op de vlucht zijn. Dat
hoef ik niemand te vertellen. Dat zie je,
dat hoor je en daar word je stil van. Stil
word ik ook van de negatieve geluiden
in het land. Het is niet meer veilig,
het past hier niet, het zijn er teveel.
We horen de laatste weken gelukkig
ook heel veel andere geluiden. Binnen de CDA-fractie is er nooit enige
discussie geweest over de vestiging
van een AZC in de gemeente. Vanaf

Luciënne Boelsma,
voorzitter CDA-fractie De Fryske Marren
De strekking van zijn woorden: “Balk
heeft in de loop der jaren heel wat
mensen opgevangen. Belgische
vluchtelingen, maar ook mensen die
moesten vluchten in de Tweede Wereldoorlog. Als één dorp de opvang
van vluchtelingen aan kan, dan is het
Balk”. Open en eerlijk zeggen waar je
voor staat. Bijzonder dat één van onze
leden een hele zaal aan het denken
heeft gezet. Eén van de basisprincipes
van het CDA is solidariteit. In deze tijd
zeer actueel en altijd de basis voor
het nemen van besluiten. Bij ons in de
gemeente, maar zeker ook provinciaal
en landelijk.
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Bestuurdersvereniging Fryslân

Denk in kansen voor het kind

Samen sterk in Noordoost Fryslân
Op 28 september organiseerden de zes gemeentelijke CDA-afdelingen in
Noordoost Fryslân gezamenlijk een inspiratie-avond met als thema ‘Het CDNA’, met als spreker o.a. partijvoorzitter Ruth Peetoom.
Een nieuw initiatief in een groeiende samenwerking.
De samenwerking van de CDAafdelingen in Noordoost Fryslân wordt
hechter en breder, zowel tussen de
verenigingen als ook tussen de fracties
en de CDA politici. De wethouders en
gemeenteraadsfracties van de zes
gemeenten onderhouden al vele jaren contacten. Daardoor zijn er korte
lijntjes als het gaat om thema’s die
meerdere of alle gemeenten aangaan.
Het gaat dan over (voor de regio) belangrijke zaken als De Streekagenda,
inpassing en compensatie Centrale As,
Krimp, etc.
Maar ook de afdelingsbesturen trekken
in het belang van de regio steeds vaker
met elkaar op. Zo sprak op de startdag
in september 2014 een enthousiaste
groep CDA’ers van Noordoost af, om in
2015 gezamenlijk campagne te gaan
voeren voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap.
Een gezamenlijk campagneteam kwam
met een prachtig campagneplan voor
de regio.
Samen met bestuursleden, raadsleden

en actieve CDA’ers is er in alle zes gemeenten actief campagne gevoerd met
heel verschillende activiteiten en vooral
heel veel enthousiasme. Dat leverde,
naast mooie foto’s, vooral grote saamhorigheid op en prachtige gesprekken
met elkaar en met kiezers. Een impuls
om de samenwerking te verdiepen.
Met als resultaat een inspiratie-avond
over de achtergrond van de ‘C’ van het
CDA, ofwel het ‘C-DNA’. Een bijeenkomst voorbereid door een groep zeer
betrokken CDA’ers uit de hele regio.
We hebben ons voorgenomen om in
het kader van de permanente campagne, ieder jaar een grotere manifestatie te organiseren in één van de zes
gemeenten.
Samen kunnen we meer, samen kunnen we verschillende kwaliteiten beter
benutten, samen zijn we sterk!
De CDA-afdelingen Achtkarspelen,
Dantumadiel, Dongeradeel,
Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en
Tytsjerksteradiel.

Uitnodiging feestelijke bijeenkomst
op 28 oktober 2015

U bent van harte uitgenodigd voor onze jubileumbijeenkomst op
woensdag 28 oktober 2015 in de Waalse kerk, Grote Kerkstraat 222 te
Leeuwarden (parkeren kan in parkeergarage Hoeksterend of Oldehove).
Tijdens deze bijeenkomst zal de heer B. Bilker, burgemeester van Kollumerland
c.a., spreken over Maria Louise van Hessen-Kassel. Zij is bij ons beter bekend
als Marijke Meu. Zij is de belangrijkste provinciale vrouwelijke Friese bestuurder
uit onze geschiedenis geweest en verdient daarom aandacht in dit jubileumjaar
van het CDAV Fryslân.
Programma:
15.30 uur
Deur open voor inloop en ontvangst met wat lekkers
16.00 uur
Opening door Sjoerdtje Kok, voorzitter CDAV Fryslân
Aansluitend de lezing door de heer B. Bilker
Pauze met een muzikaal intermezzo door de heer Anne Osinga
18.00 uur
Afsluiting met een drankje en enkele hapjes
18.30 uur
Einde bijeenkomst.
Als CDAV Fryslân zijn we er voor alle vrouwen, daarom mag u een introducé
meenemen. Een vriendin, collega of gewoon de buurvrouw.
De kosten voor deze geheel verzorgde middag zijn € 5,- per persoon.
Graag contant en gepast af
te rekenen bij binnenkomst.

Colofon

Het regiokatern Fryslân van de CDA
krant is een uitgave van CDA Fryslân
en verschijnt vier maal per jaar.

Met vriendelijke groet,
Minke van der Goot
secretaris CDAV Fryslân

E-mail: k.buikema@fryslan.nl
Internet: www.cda-fryslan.nl
Productie: X-Media Solutions
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem

Fryslân

Op de themabijeenkomst onderbouwde
hij dat met een voorbeeld uit de praktijk. Op langere termijn zal dit naast
betere resultaten ook besparingen
opleveren.
Als ouder weet je dat een kind een
grote verantwoordelijkheid is, je doet
er alles aan om je kind te beschermen, maar aan de andere kant ook
klaar te maken voor een zelfstandig
bestaan. Als gemeente hebben we er
een verantwoordelijkheid bij gekregen,
namelijk de verantwoordelijkheid voor
de jeugdzorg. Net als ouders doen we
er als gemeente alles aan om het beste
traject voor dat ene kind te creëren en
dan los te laten. De verantwoordelijkheid lijkt zwaar en groot, maar door te
luisteren naar het verhaal van het kind,
net als een ouder, en met een dosis gezond verstand komen we een heel eind.
De boodschap van de bijeenkomst was
dan ook: “Luister naar het verhaal van
het kind en denk in kansen!”

Vertel mij waarom

Geslaagde opening politiek seizoen 2015-2016
In gemeenteraden en Provinciale Staten gaat het debat vaak over
efficiency en effectiviteit van maatregelen. We worden geregeerd
door systemen, lijkt het wel. Waarom beheerst de systeemwereld
steeds vaker onze leefwereld? Kan dat ook anders? Zie hier de
uitdaging van het thema van de CDA startdag eind september te
Drachten. Een geslaagde bijeenkomst. Vijf boeiende inleiders.
Wie waren het en wat was de kern van hun boodschap.

Durkje Groen – Tamminga, Scholings- & Verenigingsconsulent

TERUG NAAR DE BEDOELING

Het CDA en het CDAV bestaan allebei 35 jaar.
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

U kunt u aanmelden tot uiterlijk
15 oktober 2015 per e-mail:
m.vdgoot@knid.nl

De BSV Fryslân opende het seizoen
met een themabijeenkomst over ‘Decentralisatie van de jeugdzorg’. Drs. Jeroen van Oijen vertelde als bestuurder
van Jeugdhulp Friesland hoe steeds
weer het verhaal, de zorgbehoefte van
de jongere, leidend is bij deze hulporganisatie. CDA-wethouders uit de
gemeente Oudewater en de Noordoostpolder vertelden over hun ervaringen
en beleidskeuzes rondom de vele veranderingen binnen de jeugdzorg.
CDA-wethouder Frans Kloosterman
van Weststellingwerf vertelde als (oud)
manager binnen de Jeugdzorg hoe
hij de veranderingen ervaart. Volgens
hem zijn er niet alleen bedreigingen
maar ook kansen. Binnen de Jeugdzorg
zijn schotten ontstaan tussen dure
residentiele zorg, bijvoorbeeld in een
jeugdinrichting, en goedkopere trajecten binnen gezinnen. Vaak wordt er een
bestaand traject gekozen wat het beste
lijkt te passen bij dat ene kind en waar
plaats is.
“Is het juist nu niet een tijd om anders
te denken?” legde hij de aanwezige
wethouders en fractieleden voor. Te
denken vanuit het kind en een traject
op maat te vormen rond dat ene kind.

Marius Buiting directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. Was CDA-Statenlid in Utrecht en
is medeauteur van het boek ‘Verdraaide organisaties, terug naar de
bedoeling’. Denk je vanuit de bedoeling van de organisatie, of vanuit
de systemen die de organisatie heeft gecreëerd?

DE NIEUWE ROUTE
Anke Siegers is organisatiepsycholoog, lid van het kernteam van
Nederland Kantelt en ontwikkelaar van de Nieuwe Route. Een
kleine tien, grotendeels Friese gemeenten hebben -met haar
begeleiding- gekozen voor een radicaal andere benadering, voor
een kanteling in het sociale domein.

VERBINDEN EN VERSTERKEN

Aleida Bakker is veranderkundige, gedragsdeskundige en procesbegeleider in organisaties. Motto: “Van in control naar in contact”.
Bestuurder/politicus/burger zijn in deze tijd is niet eenvoudig. Verschuil je je achter de juridische bepalingen of doe je een beroep
op je menselijke hart en creatieve vermogens? Er speelt veel in de
samenleving. Wie ben je als bestuurder en wie als mens?

WAT WAS OOK AL WEER ONZE BEDOELING
Frans Haenen is afdelingshoofd Zorg en Advies bij de GGD
Fryslân. Frans is CDA-raadslid (en vicefractievoorzitter) in
Tytsjerksteradiel. Voor de CDA-fracties van een aantal gemeenten
in Noordoost Fryslân verzorgde hij een trainingsochtend over onze
uitgangspunten door de verbinding te leggen met ons christen zijn
“Volop verbinding, bezieling en een mooi voorbeeld van de kracht
van het collectief”, staat in het verslag. Dat was ook de bedoeling.

BLOEI EN/OF GROEI ?
Tjibbe van der Veen is docent aan de School of Business van
Stenden in Emmen. Hij was ondernemer in de financiële sector
en is geïnteresseerd in de spanning tussen het Angelsaksische
en Rijnlandse denken en doen. Tjibbe volgde de CDA-talentenacademie. De WI-publicatie van ‘Bloei & Groei” leent zich
goed om met elkaar eens na te denken over de betekenis van
de economie, de ‘economisering’ van de samenleving en manieren om de
economie anders in te zetten voor het welzijn van mensen.

www.cda-fryslan.nl

