Nieuwsbrief Oktober 2020
De kaarten zijn opnieuw geschud deze maand. De fractie heeft een nieuwe portefeuilleverdeling
besproken met elkaar, tevens zijn rollen gewijzigd en dorpen verdeeld. Klaar voor de laatste periode
tot de nieuwe verkiezingen.
Er was nog een rol in onze fractie vacant en dat was de rol van vice fractievoorzitter. Dat is nu Haije
Stellingwerf geworden. Hij wisselt met Sjoerd Simon af in de rol van voorzitter tijdens
fractievergaderingen en neemt deel aan de coalitieoverleggen.

Bart van Wijk :

Sport, jeugd en welzijn, verkeer en vervoer, veiligheid

Annet Neudorfer:

Recreatie, toerisme en cultuur, sociaal domein WMO

Tjeerd Cuperus :

Wonen, onderwijs en werkgelegenheid

Sjoerd Simon Kuipers : Financiën, kadernota, begroting, BERAP, ICT en bedrijfsvoering dienst
Haije Stellingwerf :

Accommodaties sport en onderwijs, Beheer openbare ruimte

Hanna van der Werff : Duurzaamheid/RES, VTH, Jeugdwet en omgevingswet

Dorpen verdeling
Bart van Wijk :

Franeker en Herbaijum

Annet Neudorfer:

Menaam, Bitgum, Bitgummermolen, Engelum, Marssum, Ouwe Syl

Tjeerd Cuperus :

Boksum, Deinum, Wjelsryp, Blessum, Winsum, Spannum, Tzum, Baaium,
Hitzum

Sjoerd Simon Kuipers : Sint Jabik, Sint Anne, Froubuurt, Nij Altoenae en Westhoek
Haije Stellingwerf :

Minnertsgea, Tzummarum, Firdgum, Sexbierum, Oosterbierum,
Pietersbierum, Berltsum, Wier

Hanna van der Werff : Skingen, Slappeterp, Ried, Peins, Zweins, Dronryp, Schalsum, Ried, Dongjum

En dan nou de inhoud.
De eerste bijeenkomst deze maand ging over de omvorming van de sociale dienst. Voor de fractie
een belangrijk punt. Wij wilden een eigen dienst, dat was voor Harlingen niet bespreekbaar en dus
niet verder onderzocht. Het alternatief is nu een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het verschil met nu zit
hem in waar de besluiten over het beleid worden genomen. In de oude vorm werd dit door de
wethouders besloten in het algemeen bestuur van de dienst. In de nieuwe vorm wordt het beleid
voorbereidt door beleidsmedewerkers van de sociale dienst maar besluit elke gemeenteraad welk
beleid er aangenomen wordt. Er is dus ruimte voor eigen keuzes passend bij de gemeente.
Naast deze informatiebijeenkomst was er ook een werkgroep implementatie omgevingswet. Hanna
mocht als kersverse portefeuillehouder direct een avond luisteren naar de voortgang van dit enorme
project. Er komt veel op de gemeentes af, er moet een omgevingsvisie, omgevingsplan en

programma’s worden gemaakt. De achterkant ingewikkeld en juridisch complex maar hopelijk straks
voor de inwoners en ondernemers van deze gemeente straks transparant en snel. Kritisch blijven
volgen, en veel inlezen.
Op 6 november was er een kernteam over de young solar challenge en project bildtdijken. De young
solar challenge is een initiatief van de jongerenraad van Waadhoeke. Goed voorbereid en met een
concreet verzoek. Een onderwijstraject voor 14 tot 17 jarigen om samen een zonneboot te bouwen.
Over het project stichting bildtdijken: een terugblik op wat hier reeds gerealiseerd is. In de periode
van 2016 tot 2019 zijn 10 verwaarloosde woningen gerenoveerd om het beschermde aangezicht van
de Oude Bildtdijken te behouden. Er zijn echter nog vele woningen (87) die ook aandacht verdienen.
Het project door laten gaan zodat de huidige organisatie kan blijven bestaan. Wij hebben als raad
voorgestemd op 8 oktober jl. Een kanttekening is dat de tijd ons ook enige verlichting kan brengen.
Door de corona crisis verkopen de huisjes op de dijk, ook de slechte, als zoete broodjes en worden zij
door nieuwe bewoners opgeknapt. Dit brengt mogelijk wel risico’s met zich mee voor de
leefbaarheid. Gaan al deze nieuwe bewoners wel op deze dijk wonen? Drie van de vier verkochte
woningen van de stichting zijn verkocht als vakantiewoning. We houden als fractie natuurlijk in de
gaten hoe dit verder verloopt. Dat de Dyk er op vooruit is gegaan door dit project staat vast!
Op 8 oktober dan een gemeenteraad. Aanvankelijk stond daar het Integrale HuisvestingsPlan
Onderwijs op. Dat is er afgehaald mede omdat SAM heeft aangegeven eerst een kernteam te willen
om de keuzes voor te bespreken, bijvoorbeeld ook met de schoolbesturen. Er zijn grote bedragen
nodig voor bijvoorbeeld basisschool Kabas in Franeker maar ook de AMS heeft nieuwbouw nodig. Wij
hebben eerder aangegeven dat wij een samenwerking met de Simon Vestdijk in Franeker de moeite
waard vinden om goed te onderzoeken. Het stuk ging van de agenda. Hier aan verbonden gingen wij
uiteraard wel akkoord met het project Leren en werken in je eigen regio. Een project met als doel dat
vmbo en mbo leerlingen stage lopen bij bedrijven in onze eigen regio, het loopt al een aantal jaar
maar kan met dit besluit weer voor 1 jaar verder. In 2021 wordt er goed geëvalueerd en kijken wij
hoe het structureel verder kan.
We zijn begonnen met de toelating van Annet Neudorfer tot de gemeenteraad, fractie van SAM. Van
harte welkom Annet! Door de grote bossen bloemen, was het een mooi gezicht met Annet op haar
zetel.
Volgende stuk was Berlikum. De groep enthousiaste en bevlogen vrijwilligers die in het dorp zich
hard maken voor een MFC in Berlikum hebben vooraf vragen beantwoord. Voor de duidelijkheid:
oud Menameradiel had reeds akkoord gegeven voor de bouw. Echter zoals vaker de afgelopen
periode (Sint Jacob, Froubuurt en Sexbierum) is dit bedrag niet meer voldoende. De prijzen in de
bouw zijn de afgelopen 2 jaar sterk toegenomen. Er is voorgestemd door ons en de overige
raadsleden. Na de vergadering kwam Bauck van Berlikum de stadssleutel ophalen bij burgemeester
Waanders.
Op 20 oktober een kernteam over de zwembaden en dienstverlening vanuit gemeente.
Zwembadvoorziening
Er is onderzoek gedaan naar de zwembaden en de behoefte aan zwemwater. In dit kernteam is het
onderzoek toegelicht en is de raad gevraagd of de gemeente een taak te vervullen heeft op het
gebied van zwemwater. Antwoord van de raad: Ja. Wij vinden dit vanuit SAM ook, al zien wij wel dat
er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt. De zwembaden krijgen een vervolg op 10
november.

Presentatie spoorboekje Dienstverlening
Als vervolg op de nota Dienstverlening werd nu een presentatie gehouden over de voortgang
hiervan. We hebben in deze nota afspraken gemaakt over het te verwachten niveau, dat zijn:
•
•
•
•

We gaan voor het cijfer 8,5 in 2025 en meten dit regelmatig
We weten wat onze inwoners en ondernemers willen
We gebruiken digitale middelen
We veranderen ons werk en bouwen aan ons DNA in Dienstverlening

Om dit te bereiken moet de dienstverlening beter geregisseerd worden binnen Waadhoeke en is er
een spoorboekje gemaakt voor de periode 2021-2025 waarin de visie een concrete vertaling krijgt in
inspanningen. Met name de interne organisatie moet nog erg wennen aan deze nieuwe werkwijze
maar door te blijven te ontwikkelen worden er nu wel goed stappen gezet. Wij hebben naar voren
gebracht dat sommige meldingen van inwoners (te) lang open blijven staan.
22 oktober gemeenteraad
Belangrijkste punt van deze avond was de Koornbeurs. Voorafgaand aan de gemeenteraad leverde
dit onderwerp spanning op in de coalitie maar ook tussen college en CDA. In de coalitie
onderhandelingen was het CDA vastberaden om de Koornbeurs open te houden en financieel extra
te ondersteunen. In het coalitie akkoord staat: we houden de Koornbeurs open. Op dat moment in
juni 2018 is het voorstel gedaan 75000 euro extra beschikbaar te stellen, boven op de eerdere
363.000 euro die de Koornbeurs al kreeg. Dit zou genoeg zijn. Financiële rust, aandacht naar de
inhoud en naar buiten met die handel. Maak contact met andere groepen in de samenleving, zet de
deuren open. Een verzoek wat jarenlang is gedaan, maar eerder niet goed van de grond kwam. Er
kwam nieuw interim management. En in de zomer 2019 ontvingen wij positieve berichten over
bezoekersaantallen, helaas al snel gevolgd door bericht van financiële missers. Inmiddels is er een
bevlogen directeur aangesteld, die daadwerkelijk vernieuwd en opent. En dan komt Corona. En een
tekort van 50.000 euro door missers en 94.000 door misgelopen inkomsten door gesloten deuren.
Sjoerd Simon vroeg aan directeur Titia Huisman: wat als er geen extra geld komt? Dan komt de
continuïteit van de Koornbeurs in gevaar.
Wat doe je dan als gemeenteraad? Ernstig verdeeld zijn. Een motie werd ingediend door
Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie, om de Koornbeurs het geld als voorschot te geven. Wij als
fractie SAM waren het hier niet mee eens. Nu er stappen worden gemaakt, en het theater niks kan
doen om het zelf op te lossen door de Corona. Moeten wij dan nu druk op deze organisatie leggen?
Wij vinden het moment niet juist. Wij vinden wel dat we moeten horen wat er gezegd wordt. Er gaat
veel geld heen, als er niet genoeg mensen van genieten, is het dat dan waard? Wat ons betreft een
nuttige, noodzakelijke discussie voor verkiezingstijd en de periode daarna. In gesprek met inwoners
en Koornbeurs bekijken. Maar niet nu op een bedrag waar wij niet andere partijen iets voor moeten
ontzeggen. En dan evalueren we na 4 jaar hoe verder. Uitkomst: 15 tegen motie, 14 voor.
Raadsvoorstel aangenomen 17 tegen 12.
Volgende punt was een mooie samenwerking tussen dorpen, dorpsbelangen, gemeente en
ondernemers. Sint Jacob een leegte in het dorp minder (oude sportvelden achter obs de opstap) en
ruimte voor nieuwbouw in Dronryp waar veel vraag is naar woningen. Een kwaliteitsslag in Sint Jacob
waar op dit moment ook veel arbeidsmigranten verblijven in gedateerde woningen. Achter de

aardappelbeurs komen meerder woningen om ongeveer 50 mensen onderdak te geven, waarbij de
oude kroegeigenaar beheerder wordt van het terrein. Anderen zeiden: het smaakt naar meer! Daar
kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten.
We hebben ook gesproken over de startnotitie lichthinder, Haije vroeg aandacht voor de sterk
verlichte reclameborden in Sint Anne en het initiatief van de jongerenraad omtrent verlichte
fietspaden. Vervolgens nog over anti-discriminatiebeleid. Wij waren blij met dit beleidsstuk waarin
niet alleen gekeken wordt naar de uitvoering regenbooggemeente maar ook naar alle andere
vormen van discriminatie. Iedereen meedoen en bewustworden! Wij vinden wel dat er met name
samengewerkt moet worden met de organisaties met kennis zoals Tumba en het COC, en niet extra
ambtelijke capaciteit.
27 oktober konden raadsleden deelnemen aan een voorlichting van het Wetterskip over project
Koehool-Lauwersmeer. In dit project wordt een stuk dijk van 47 kilometer lang verhoogd en
verstevigd om onze droge voeten te garanderen tot 2050. Een inmens groot project, waarbij men
samen wil werken met andere partijen. Het stuk wat nu gepubliceerd is, is een startdocument en
geeft aan hoe de route verloopt naar het maken van plannen. Het plan past goed in het
gedachtengoed van SAM: ophalen van plannen en ideeën bij allerlei belanghebbenden, werk met
werk verrichten en werken vanuit het PAGW (programma aanpak grote wateren) met als doel
verbeteren ecologie. Een project om aan mee te werken vanuit de gemeente, plannen indienen,
meepraten maar ook rust houden. We zitten nu in de verkenningsfase voor projecten, uitwerken van
deze plannen is in de periode 2021-2023 en vanaf 2023 begint de realisatie.
Op 29 oktober was er nog een werkgroep openbare ruimte
In een eerdere bijeenkomst werd de meerwaarde van een visie niet onderkend maar de wethouder
stelt dit nogmaals ter discussie omdat men er nu tegen aan loopt dat zonder een visie de
beheerplannen maar ook de ontwikkelplannen geen kader hebben. Gevolg is dat er een wildgroei
aan plannen en ideeën komen waarbij er geen toetsing is aan visie en beleid. Ergo is toch besloten
om een visie te gaan ontwikkelen op de openbare ruimte en dit verder uit te gaan werken in de
werkgroep en uiteindelijk het traject van kernteams in te gaan waar ook dorpsbelangen en inwoners
hun stem kunnen laten horen. Probleem in dit Corona-tijdperk is wel nog wel hoe deze inspraak kan
plaatsvinden. Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat de visie vastgesteld zal worden door de raad in het
3e kwartaal van 2021.
En voor ik het vergeet, met het vertrek van Wim Hokken was er ook nog een rol te vervullen als
schrijver van de nieuwsbrieven. Dat ben ik geworden. Hanna van der Werff.
Tot volgende maand, komende maand op de agenda van de raad: Begroting 2021, zwembaden,
onderwijs huisvesting, dorpsontwikkelingsmaatschappijen en erfgoed.

