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Gewoonte
Het moet een gewoonte worden: elke maand een nieuwsbrief waarin wij
verslag doen van het wel en wee van de fractie aan onze leden en andere
belangstellenden. Ik pakte al vaker de pen. Schreef voor het dorpskrantje bij
mij op het dorp, plaatste regelmatig een blog over de raadsvergadering.
Iedere keer was het zoeken naar het antwoord op de vraag voor wie je
schrijft. Je stelt je een lezer voor, denkt na over wat hem of haar interesseert.
Maar het beeld blijft vaag.
Maar jullie als leden zijn een stuk concreter. We kennen jullie en we zijn blij
met jullie. Als we in deze of een volgende nieuwsbrief op een wolkje zweven,
geef dan commentaar, dat geeft jullie nog meer gezicht. Het kan simpel van
“ga zo door”, maar ook kritiek is van harte welkom. We schrijven voor jullie.
Blij zijn we ook met de leden van onze steunfractie die ons inspireren en ons
bij tijd en wijle stevig van repliek dienen. Wij kunnen als fractie niet zonder.
Reacties over deze nieuwsbrief kunt u naar me toe sturen:
wimhokken@ziggo.nl.
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Lies en Jan Melchers
Lies en Jan wilden dat Waadhoeke snel duurzaam zou worden. Zij spoorden
ons aan om in actie te komen. Het stroomnet moest van wissel- naar
gelijkstroom, er moesten molens komen, zonnepanelen op alle gebouwen en
behalve dat: isoleren.
In 1984 waren zij al duurzaam, leerde Lies ons. En kreeg ze in de fractie niet
voldoende bijval, dan sprak ze wel even in bij de eerstvolgende vergadering
van de raad. En ze vertelde in fractie en raad over Littenseradiel waar het
allemaal al goed geregeld was, over haar eigen huis - energieneutraal in
1984 - maar dat is nu geschiedenis.
Het was schrikken toen we de op de avond van de
gemeenteraadsvergadering bij geruchte vernamen dat Lies en Jan waren
overleden. De 27e stond de advertentie in de LC, dus het was waar. Lies en
Jan waren volgens de advertentie vrijwel tegelijkertijd uit het leven
weggegleden. De fractie en het bestuur van SAM hebben de 28e nog een
advertentie in de LC geplaatst. Een aantal bestuurs- en fractieleden en onze
wethouder Boukje Tol hebben de plechtigheid ter nagedachtenis aan Lies en
Jan bezocht, net als veel van onze leden. Wij zullen nog vaak aan hen
denken.
En voor mij zijn ze een inspiratiebron. Twee gewone mensen die door hun
manier van leven, hun passie voor een energie-neutrale wereld ons allemaal
een voorbeeld zijn.

Vanuit de fractie…
Op dit moment werken wij hard aan het verbeteren van onze online kanalen.
We willen om mee te beginnen de website professionaliseren en actualiseren.
Het zal nog een enkele week duren, maar dan kunnen we ook op de website
ons nieuws kwijt. In een volgende nieuwsbrief daarover meer.

Vergaderingen
In de rubriek vergaderingen wil ik kort ingaan op de vergaderingen in de
afgelopen maand. Een stuk minder informatie dan vorige maand. Vorige
maand deed ik verslag van de laatste vergadermaand. Dan moet er van alles.
Rennen, vliegen, de druk van de ketel, want alles moet voor 1 januari klaar
zijn. Anders vergaat de wereld. Maar we zijn nu uit geharmoniseerd, we
hebben de wereld gered. Het zal nu rustiger worden. En dan krijgen we in
volgende nieuwsbrieven ook ruimte om wat onderwerpen uit te diepen. Als
fractie willen we onderwerpen gaan uitdiepen, SAMcafe’s organiseren. Bij de
voorbereiding kan wellicht de nieuwsbrief ook een rol spelen. We zoeken nog.
Kernsessie nota toerisme, 7 januari 2020.
Er lag een mooie nota voor over recreatie en toerisme in onze gemeente. Het
was dan ook niet gek dat die nota brede instemming kreeg. Er waren een
paar kanttekeningen, onder andere gemaakt door Haye Stellingwerf en
Hanna van der Werff over verkeersveiligheid en de rust voor de burgers.
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Gedoeld werd op “het sterrenkijken en de situatie op de Bildtdijken”. Toerisme
is mooi, maar het moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid.
Informatieavond voor raadsleden over ontwikkelperspectief en
dienstverlening, 14 januari.
Op 14 januari werden wij bijgepraat over de stand van zaken van het
ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief geeft in een paar lijnen richting
aan het denken over de verdere ontwikkeling van Waadhoeke. Volgens 4
ontwikkellijnen wordt naar onze gemeente gekeken, te weten:





Waadhoeke in positie en krachtig in de regio
Beleven, genieten tussen wad en stad
Fijn leven, vitale en veerkrachtige dorpen en wijken
Ons landschap, duurzame oogst voor de toekomst

SAM vindt die ontwikkellijnen erg belangrijk omdat die een garantie geven dat
alle beleid ook getoetst wordt op zijn bijdrage aan die overkoepelende
ontwikkelingsvisie. Niets is immers erger als sectoraal beleid dat op lange
termijn belemmeringen oplevert in de weg naar dat eindplaatje. Bij de
behandeling van de laatste kadernota is door SAM als kritiek gegeven dat we
de ontwikkellijnen terug willen zien in ook het financiële perspectief. Vanuit de
voorlichting is ons duidelijk geworden dat het college de ontwikkellijnen heeft
omarmd en in de organisatie heeft verankerd. Het is een abstract onderwerp,
maar ik noem het toch omdat het een onderdeel is van de basis die we nu
aan het leggen zijn voor het beleid van de gemeente. Een basis die verder
reikt dan deze raadsperiode.
Behalve over de ontwikkellijnen hebben we ook gesproken over de
dienstverlening. Bij de start van de nieuwe gemeente is een buitengewoon
ambitieus programma gestart zoals dat is vastgesteld door de voorganger
gemeenten. Dat programma is zo ambitieus, dat wij vooralsnog daar niet aan
kunnen voldoen. Toch gaat het best redelijk. In de vergelijking met andere
gemeenten doen we het behoorlijk goed. We zitten niet op de 8+, maar we
scoren voldoende. En burgers met een direct contact zijn over het algemeen
heel tevreden. Een zwak punt is de tevredenheid - of liever de
ontevredenheid - onder ondernemers. Daar zullen we nog fors aan moeten
werken.
De rekenkamer zal ons ook nog bijpraten over de dienstverlening. De
rekenkamer heeft een onderzoek ingesteld naar dit onderwerp op verzoek
van de raad. Vanuit dat perspectief was de voorlichting op dit moment
bijzonder.
Gemeenteraad 23 januari 2020
De gemeenteraad was niet heel spannend. Uiteraard stond de nota toerisme
op de agenda. Na de behandeling in de kernsessie wisten we dat de nota met
applaus zou worden ontvangen. En toch ontspon zich nog - ook vooraf aan
de raadsbehandeling in de sociale media - een discussie over de financiering
van de nota toerisme. Het CDA bijvoorbeeld noemde toerisme misschien wel
de kurk waar de economie van Waadhoeke opdrijft. Bij het voorstel was ook
een raadsbesluit gevoegd dat de financiering van de nota net niet helemaal
regelde. SAM vond het belachelijk dat wij als raad moeten voorzien in een
omissie van het college. Zij horen goede voorstellen te maken. Komen ze er
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onder elkaar niet uit, dan is dat een slecht signaal. Als enige fractie hadden
wij het amendement waarin opgeroepen werd € 20.000 extra beschikbaar te
stellen niet mee ingediend. College doe je werk, dat bracht Hanna van der
Werff namens ons in.
We hebben ons punt gemaakt. We stemden wel voor het amendement van
het CDA en alle andere partijen. We waren zoals gezegd voor de nota. Maar
het kan niet zo zijn dat een gemeente met een omzet van > € 120 miljoen de
uitvoering de laatste € 20 duizend niet gefinancierd krijgt. Dat is onwil. En dat
moet niet nog een keer gebeuren.
Een ander punt dat nog aan de orde kwam, was een net voor de vergadering
binnenkomend rapportje over de lytse vaarwegen. Of we dat maar even met
prioriteit in de nota wilden meenemen, althans dat was de oproep van de
VVD. SAM kon zich vinden in de toezegging van de wethouder Caroline de
Pee het rapport te bestuderen en met de indieners in overleg te gaan. We
wachten haar conclusies na bestudering en overleg af en zullen dan een
standpunt bepalen. We gingen dus niet mee met de VVD, net als de
meerderheid van de raad.
Kernsessie rekenkameronderzoek over uitkomsten onderzoek
dienstverlening 28 januari
Hiervoor heb ik de essentie van de ambtelijke voorlichting weergegeven. Het
beeld dat de rekenkamer schetste komt in grote lijn overeen met het beeld uit
de ambtelijke voorlichting. Wel kregen we nu een formele vraag over het
vervolg op het rapport.
In de discussie over dienstverlening kwam onder anderen een oude motie uit
de oude doos. Moeten we niet denken aan een steunpunt in bijvoorbeeld Sint
Anna, waar burgers nabij terecht kunnen? De onderzoeker van de
rekenkamer gaf aan dat zij niet hadden opgevangen dat er grote behoefte is
aan een dergelijk steunpunt. Burgers waren tevreden met de dienstverlening,
waarbij bedacht moet worden dat de gebiedsteams uiteraard op locatie
werken. Ze merkte op dat er maatwerk werd verleend.
De burgemeester als portefeuillehouder wees op zaken als automaatje, het
brengen van formulieren bij mensen. En om dat goed te kunnen doen, het
leveren van maatwerk, is een cultuurverandering nodig. Daar was de
organisatie druk mee bezig.
De ontevredenheid bij ondernemers was nog wel een zorgpunt. Als de
organisatie meer “van ja mits” wordt, dan moet dat beter worden. De
burgemeester waarschuwde nog wel dat niet alles makkelijk zal worden.
Sommige zaken zijn complex, vragen intensieve beoordeling ( bijvoorbeeld
ook buiten het eigen huis, bij instanties als de FUMO ) dan kunnen we het
niet even snel en gemakkelijk doen. Binnen de organisatie wordt gewerkt en
nagedacht hoe de medewerkers beter en gemakkelijker de stap naar “ja mits”
kunnen zetten. Het antwoord op die vraag heeft zelfs gevolgen voor het
leiderschapsmodel.
Aan het einde van de vergadering werd geadviseerd het presidium een
raadsvoorstel te laten opstellen voor de verdere behandeling van het advies
van de rekenkamer. Het onderwerp komt terug. Een volgende maand meer.
Regionale Energie Strategie, 30 januari 2020
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De RES is een belangrijke ontwikkeling. Fryslân moet als regio een bod doen
aan het ministerie over hoeveel duurzame energie wij zullen opwekken. In
eerste instantie is de RES bepaald niet ingrijpend. Het eerste bod is de
optelling van al het aanbod dat nu al geleverd wordt, dus de bestaande
molens, zonneweides, inclusief de al vergunde, geplande opwekkers.
Daarna wordt het serieuzer. Dan zullen we vast meer moeten gaan leveren,
maar de vraag hoeveel, die blijft voorlopig nog onbeantwoord. Het antwoord
hangt af van het totaal aanbod in Nederland. Als alle RES-regio’s samen
voldoende opwekken om aan de doelstelling van de klimaattafels te voldoen,
dan zijn we klaar. Dat zal zeker niet het geval zijn, dat voorspel ik nu vast.
In de discussie in Waadhoeke is regelmatig de suggestie opgeworpen dat
onze inspanning t.a.v. energiebesparing en opwekking gekoppeld is aan de
opgave in de RES. Die koppeling is er niet. Waadhoeke is immers
ambitieuzer dan de klimaattafels en de RES. In ons coalitieakkoord is
opgenomen dat wij al in 2040 energieneutraal willen zijn, terwijl het ministerie
en de RES uitgaan van 2050. Daar moeten we als Waadhoeke nog wel een
slag maken. Om die beweging te kunnen maken, zullen we als SAM met alle
constructieve krachten in de raad moeten samenwerken om onze gemeente
op dat dossier in beweging te krijgen.
En verder: we kregen mooie schema’s te zien. Schema’s die richting geven
aan de weg de energieladder op, maar terecht werd de kanttekening gemaakt
bij het hele proces van waar blijft de burger. Als ik de presentatie goed
begrijp, dan duurt het nog wel even voor we bij de burger aankomen. Ik vind
dat te laat. Je ziet om je heen gemeenten die actief beleid voeren richting hun
burgers, Wij blijven achter, ver achter bij gemeenten als Tytsjerksteradiel,
Leeuwarden, Súdwest en Smallingerland. Ook naar de burger toe zullen we
moeten gaan bewegen. We zullen in ieder geval onze burgers duidelijk
moeten maken, dat er aan ons naar alle zekerheid eisen zullen worden
gesteld en dat we die eisen op verschillende manieren kunnen invullen
bijvoorbeeld met zonneweides of met molens. En die burger, die zal er mee
geconfronteerd worden. Ik vind dat er zowel vanuit de RES als vanuit de
gemeente actie nodig is. Dat zou prioriteit moeten hebben.
Zodra onze SAM website werkt, zal ik de presentaties die we die avond
hebben mogen bijwonen daarop plaatsen.

Agenda
Dan nog de agenda voor de komende weken:
4 februari:
5 februari:
6 februari:
11 februari:
13 februari:

werkgroep vanuit de raad over duurzaamheid
werkgroep vanuit de raad over omgevingswet
raadsvergadering
kernteam cultuur
kernteam duurzaamheid
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25 februari:
27 februari:
begin maart:

kernsessie concept woonvisie
raadsvergadering
nieuwe nieuwsbrief

