Februari 2019.

Bekijk de webversie

FRACTIENIEUWS
november 2020

Van de fractie.....

VAN DE FRACTIEVOORZITTER!
Beste CDA betrokkenen,
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de
ontwikkelingen binnen onze fractie, toegespitst op de
raadsvergaderingen. De maand november vormt altijd
een intensieve maand in verband de vaststelling van
de begroting. Uiterlijk 15 november moet deze
namelijk ingediend worden bij de provincie.
Onderstaand wordt u uitvoerig geïnformeerd over de
begroting en over onze inbreng tijdens de
behandeling.
Naast de vergadering van de begrotingsbehandeling, vond op 19 november de
reguliere raadsvergadering plaats. Vanwege de omvangrijke agenda gaf
burgemeester Gebben al om 17 uur het startsein.
Als eerste werd de Duurzaamheidsagenda opiniërend besproken. Via een langdurig
en intensief voorbereidingstraject ligt er een gedegen en veelomvattende agenda.
Jan Willen Sietsma informeert u in deze nieuwsbrief over dit belangrijke thema.
Voorts kwam tijdens deze vergadering de studie voor mogelijke woningbouwlocaties
in Burgum voorbij. Een onderwerp dat veel inwoners van Burgum bezighoudt. In
februari/ maart volgend jaar komt dit onderwerp terug in de raad en wij hopen dan
goede keuzes te kunnen maken.
Gert van der Meijden informeert u verder over (bouw)plannen binnen twee
bestemmingsplannen in Eastermar en Sumar. Ook is gesproken over een
vervolgstap voor het burgerinitiatief voor het gebied De Warren en tenslotte wordt u
kort op de hoogte gebracht over het oprichten van een Vereniging van Eigenaren
voor de Nije Westermar. Met de oprichting van een VvE is de afronding van dit
omvangrijke dossier voor onze wethouder Gelbrig Hoekstra weer een stapje
dichterbij gekomen.
Beste CDA's ers; de maand december gloort. Altijd een maand waar wij naar
uitkijken en veelal ook een maand om samen te vieren. Door de coronapandemie zal
het helaas dit jaar anders verlopen. Desondanks spreek ik nu al de wens uit voor u
allen voor een "warme", liefdevolle decembermaand. Laten wij ondanks alle
gebrekkigheden een intensieve adventsperiode met elkaar beleven en op weg gaan
naar het geweldig feest van kerst. Blijf gezond en wees lief voor elkaar.
Namens de fractie u hartelijk groetend,
Age Kramer.

Begroting 2021 - 2024
Op 12 november jl. hadden we de
begrotingsbehandeling 2021 - 2024. Dat was
ook de aanzet voor de bezuinigingsoperatie
van onze gemeente om het huidige tekort
weer om te buigen naar een overschot.
Door de hoge uitgaven in het sociaal domein
worden we geconfronteerd met een groot
tekort. We kunnen en willen natuurlijk niet opeens de WMO en jeugdzorg uitgaven
stop gaan zetten. Veel van onze burgers vertrouwen qua zorg op ons als gemeente
en vanuit onze christelijke uitgangspunten nemen wij dat serieus. Wij zijn solidair en
zorgzaam maar vanuit ons uitgangspunt rentmeesterschap gaan we wel voor een
sluitende begroting op termijn en willen we onze reserve weer opbouwen. Gezien de
voorstellen van ons college hebben we in 2023 weer een overschot. We hebben als
fractie actief meegedacht en gewerkt om tot deze begroting voor de komende jaren
te komen. Hierin worden de nodige bezuinigingen gedaan en zullen ook kosten voor
onze burgers stijgen maar altijd vanuit de gedachte solidariteit, de sterkste
schouders kunnen zwaardere lasten dragen, verantwoordelijkheden goed wegzetten
en toekomstbestendig. Qua lastenstijging vonden we wel dat dit beperkt moest
blijven. Gelukkig kwam het college de dag van de behandeling nog met een
meevaller. Hierdoor konden we de stijging van de OZB temperen maar ook de
bezuinigingen in het voorliggende veld, denk aan Kearn, geringer maken. Dat deden
we middels amendementen en moties. Goed te weten is dat al onze amendementen
en moties aangenomen werden met brede steun. Dus niet alleen van de coalitie
maar ook van oppositie partijen. Dat is best een succes gezien de ervaringen
rondom de begroting behandeling in 2019.
Met Vriendelijke Groet,
Frans Haenen

Duorsum oparbeidzje
Dat is de titel van ons huidige coalitie akkoord en
passend bij de opgaaf die we met zijn allen hebben
omtrent duurzaamheid en rentmeesterschap. Een
enorme, grensoverschrijdende opgaaf die we alleen
samen kunnen doen. Duurzaam samenwerken in de
breedste zin van het woord.
Afgelopen raadsvergadering werd de duurzaamheidsagenda opiniërend behandeld.
Tevens werden het transitievisie warmte- en het RekenKamerCommissie rapport
behandeld. Ruim 500 pagina's met interessante informatie en wat onze fractie
betreft noodzakelijke maatregelen en voorstellen op weg naar een energieneutraal,
ofwel energiepositieve gemeente in 2040. Deze ambitie werd uitvoerig bij stil
gestaan.
Is 2040 niet te vroeg? Waarom in onze gemeente ambitieuzer dan de landelijke
doelstellingen?
Onze fractie is content met de ambitie van onze gemeente en heeft dan ook
nadrukkelijk aangegeven dat er wat ons betreft "no time to waste" is, ofwel geen tijd
te verliezen. We willen aan de slag met het verduurzamen van onze gemeente en
omarmen de opkomst van de coöperatieve beweging in onze gemeente. In veel
dorpen zijn inmiddels energiecoöperaties actief of zijn er initiatieven om deze op te
richten. De energiecoöperaties in o.a. Garyp en de Trynwâlden zijn een lichtend
voorbeeld voor andere initiatieven. Blij en content waren we ook met het unanieme
besluit van onze raad om kleine windturbines op boerenerven, als eerste gemeente
in Fryslân, mogelijk te maken. Het CDA heeft zich daar in Fryslân d.m.v. de petitie
"kleine molen" (initiatief van CDA Opsterland) hard voor gemaakt.
Duorsum oparbeidzje volgens het CDA: Van onderop. Met draagvlak. Haalbaar en
betaalbaar. Coöperatief op weg naar een duurzame toekomst. Als rentmeesters voor
de generaties na ons. Voor een land wat we door willen geven.
Jan Willem Sietsma

Woningbouwprogrammering en
locatiekeuze
Vanwege de reuring in Burgum over de mogelijke bouwlocaties Elingsloane en
Kloosterlaan was dit agendapunt omgezet van besluitvormend naar opiniërend.
Allereerst moet mij van het hart dat onze fractie het jammer vindt dat bij dit soort
onderwerpen meestal de tegenstanders uit de mienskip in de benen komen en van
zich laten horen. Dat was bij de Warren zo en nu ook weer. Het zou mooi zijn als ook
voorstanders van een project dit kenbaar zouden maken, zodat er een meer
afgewogen beeld kan ontstaan. Tijdens de behandeling nam de CDA-fractie het
voortouw met een voorstel deze beide locaties nu nog niet aan te wijzen, maar eerst
alle gegevens van de gesprekken met alle dorpen over de
woningbouwprogrammering af te wachten. Om daarna in februari volgend jaar een
integrale afweging te kunnen maken wanneer wij waar en hoeveel huizen willen en
mogen bouwen. Met Burgum als centrale plaats, maar dan ook van alle andere
dorpen de wensen en mogelijkheden meegenomen. Dit voorstel werd door de
meeste andere partijen ondersteund en door wethouder Hoekstra overgenomen.
Een mooi resultaat.
Gert van der Meijden

Bestemmingsplannen Sumar en Eastermar
Eindelijk lag het bestemmingsplan Sumar voor. Lang moest worden gewacht op de
provincie, maar na de succesvolle onderhandelingen van wethouder Hoekstra dit
voorjaar, kon het nu besluitvormend op de agenda. Helaas moest de aanvraag voor
het bouwen van een woning op de Knilles Wytseswei worden afgewezen. De CDAfractie vond dit ook heel sneu, maar de kavel ligt in de Integrale Milieuzone van o.a.
de Sonac en mag niet worden bebouwd. Het goede nieuws was dat nu de
dorpsuitbreiding met acht woningen aan de zuidkant eindelijk van start kan. Mooi
voor Sumar.
In Eastermar was er reuring onder de bewoners van de Seadwei en de Torenlaan. Er
lag een voorstel om aan de Seadwei twee woningen te bouwen als compensatie
voor afgebroken schuren. De CDA-fractie adviseerde de wethouder dit plan vanwege
het negatieve advies van de provincie en de archeologisch waardevolle locatie niet
door te zetten. Dit advies werd door de hele raad gesteund en door de wethouder
aangenomen. Wederom mooie resultaten.
Gert van der Meijden

Burgerinitiatief de Warren Natuurlijk Groen
Er stond een procesvoorstel op de agenda voor de voortgang van o.a. dit
burgerinitiatief. De CDA-fractie steunde dit voorstel, waarin er een eerdere suggestie
van de fractie was verwerkt. Kom eerst met een visie op het hele gebied en neem
daarin alle bestaande en nog nieuw in te dienen ideeën en initiatieven mee en ga
dan als raad aan de slag om dit gebied de best mogelijke invulling te geven. Dit
stond in het procesvoorstel en over dit voorstel wordt in december door de raad
besloten.
Gert van der Meijden

Vereniging van Eigenaren Nije Westermar
Ook een besluitvormend agendapunt over de VVE van gemeente en FC Burgum in
de Nije Westermar. Vanwege de splitsing van eigendom is dit een verplichting. Na
wat discussie over het onderhoudsplan en het huishoudelijk reglement werd dit
voorstel gelukkig met ruime meerderheid aangenomen. Helaas waren GroenLinks,
de VVD en de Partij van de Boeren weer tegen. De afrondende werkzaamheden voor
het sportcafé kunnen nu gelukkig eindelijk van start.
Gert van der Meijden

Week van de zorg - het zal
mij een zorg zijn...
Als fractie kijken wij positief terug op ons eerste
digitale politiek café 'Het zal mij een zorg zijn'. Diverse
thema's binnen het sociale domein hebben wij onder
de aandacht gebracht en inmiddels hebben wij al vele
reacties mogen krijgen. Dus wat ons betreft is een
politiek café op deze wijze zeker voor herhaling
vatbaar, maar dan in de goede hoop dat het in
combinatie met een fysiek politiek café zal zijn.
Heeft u nog vragen, opmerkingen en/of aanvullingen
n.a.v. de verschillende thema's in de week van de zorg dan horen wij dit graag. Ook
horen wij uiteraard hoe u dit digitale politiek café heeft ervaren en misschien heeft u
hierover nog tips en tops.
Wij zullen deze 'week van de zorg' op korte termijn evalueren en komen hier zeker
nog bij u op terug.
Lamina Westerdijk en Mariska Wieringa

AGENDA OKTOBER 2020
24 november - Digitale bijeenkomst over de kosten jeugdzorg met Renè Peters
25 november - webinar inspiratieteam Toekomst Veenweidevisie
26 november - Fractievergadering (digitaal)
27 november - VNG Bestuurdersdag (digitaal)
3 december - Iepen Poadium (digitaal)
10 december - Raadsvergadering (digitaal)
17 december - Politieke avond 8K - TD (digitaal)

Zowel het Bestuur als de Fractie vergaderen, m.u.v. de zomermaanden,
maandelijks!
Als u iets onder de aandacht van het Bestuur of de Fractie wilt brengen, of een
afspraak met hen wilt maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons
Secretariaat:
Boskleane 21,
9255 JG Tytsjerk
Telefoon: (0511) 445556 / (06) 22 03 44 21
E-mail: cda-tytsjerksteradiel@live.nl

CONTACT
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan komen wij graag met u in contact.
Dit kan via het contactformulier op onze website, via e-mail of sociale media, de
linkjes hiervoor vindt u onder aan deze nieuwsbrief.

Facebook

Twitter

Website

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u m.wieringa5@chello.nl toe aan uw adresboek.

