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Voorwoord
Na de verkiezingen van 22 november 2017 onderzocht informateur Fred Veenstra de mogelijkheden voor het
vormen van het eerste college van Waadhoeke. Zijn advies luidde een coalitie van CDA, SAM en FNP nader
te onderzoeken. Onder begeleiding van formateur Theo Joosten bereikten deze fracties overeenstemming
over een inhoudelijk akkoord en de samenstelling van een beoogd college. Voor u ligt het resultaat van die
formatie: nije grinzen, nije kânsen!
Met trots en vertrouwen presenteren wij onze ambities voor Waadhoeke. Ambities die ons als coalitie verbinden. Ambities waar we vanuit, dichtbij en met de samenleving aan willen werken. Want bovenal is dat
wat onze coalitie verbindt: onze visie op nabij besturen, op hoe we als gemeentebestuur in de samenleving
willen staan. Waadhoeke moet een gemeente zijn die aansluit op de kracht, de kennis en de initiatieven uit
de gemeenschappen. Een gemeente van betrokken en dienstbare bestuurders en ambtenaren die met de
samenleving werken aan de opgaven en kansen in de samenleving.
Bij nabij besturen past een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Afhankelijk van het thema en de opgave varieert
immers de rol die de samenleving van ons vraagt. Afhankelijk van het thema en de opgave varieert ook of
wij het als gemeentebestuur zijn die beleid ontwikkelen en uitvoeren, of we dat samen doen of soms juist
(eerst) de samenleving aan zet is. Daarom zijn we in dit akkoord concreet in aanpak en maatregelen op
thema’s waar dat zonder meer onze rol is. Op andere thema’s beperken we ons bewust tot meer algemene
ambities en intenties, omdat we beleid en uitvoering met en vanuit de samenleving willen ontwikkelen.
Zo bouwen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties verder aan Waadhoeke.
Caroline de Pee (CDA)
Govert Geldof (SAM)
Jan Dijkstra (FNP)
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Algemeen
Het overdrachtsdocument 1 dat de vier ‘latende’ gemeenteraden ons meegaven, schetst de opgaven en

Als het gaat om de sociale dienst, is ons uitgangspunt helder. De gemeenteraad voert beleidsmatig de

ontwikkelingen waar we als Waadhoeke voor staan. Belangrijk daarin zijn de demografische ontwikkeling in

regie en geeft sturing aan de uitvoering, met als doel dicht bij de inwoners en naar aard en schaal dien-

ons gebied, de daaraan gerelateerde spreiding van voorzieningen en de opgaven ten aanzien van duur-

sten te verlenen. Vanuit dit perspectief gaat onze voorkeur uit naar het onderbrengen van de Sociale Dienst

zaamheid. Uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen.

Noardwest-Fryslân bij Waadhoeke. Dit levert versterking op van de keten. Uitgangspunt is dat Waadhoeke

Over de uitdagingen waren de voormalige gemeenteraden het breed eens. We zullen ze hier dan ook niet

voldoende ‘massa’ moet hebben (en dus groot genoeg moet zijn) om met een eigen Sociale Dienst, ook in

herhalen. Hoe we aan die opgaven invulling geven, is bewust aan de nieuwe gemeente(raad) gelaten.

de toekomst, alle diensten adequaat te leveren. Een bredere schouw op deze materie is nodig en kan tot an-

Die inkleuring begint in dit coalitieakkoord. Onder de thema’s minsken, wurk en omjouwing beschrijven we

dere conclusies leiden. Gezien de impact is nader onderzoek nodig. De positie van de gemeente Harlingen

per terrein en opgaven onze ambities: wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.

en de eilanden vraagt in dit onderzoek bijzondere aandacht.

Wij beperken ons in dit coalitieakkoord tot de hoofdlijnen. Wij vragen het college dit uit te werken in een
collegeprogramma en daarna in de kaderbegroting voor 2019, mede op basis van de financiële
mogelijkheden die de december- en meicirculaire van het rijk bieden.

Financiën
De eerste begroting voor Waadhoeke werd ‘going concern’, dus zonder nieuw beleid, voorbereid. Er ligt een

Bestuur & organisatie en financiën zien wij als ondersteunend aan, voorwaardelijk voor, de inhoudelijke

sluitende meerjarenbegroting3 met een positief saldo van € 1.186.000 in 2018 aflopend naar een overschot

opgaven en bespreken we daarom niet onder minsken, wurk en omjouwing maar vooraf.

van € 524.000 in 2021. Om op basis van de procedure een structureel begrotingsevenwicht te kunnen
handhaven, kiezen wij voor een budget voor structurele wensen van € 262.000 op jaarbasis.

De samenstelling en beoogde portefeuilleverdeling van het nieuwe college is bijgesloten (bijlage).

In de begroting 2018 reserveren wij voor nieuwe initiatieven € 1,2 miljoen in een dorpen- en wijkenfonds voor
2018 t/m 2021. In 2018 werken we aan harmonisatie van de criteria voor bijdragen uit dit fonds. Daarnaast

Bestuur en organisatie

nemen we voor de periode 2018 t/m 2021 een verhoging van de subsidie voor de instandhouding van de
Koornbeurs als knooppunt voor amateur- en professionele cultuurbeoefening op. Overig nieuw beleid
verwerken we via de reguliere planning & control-cyclus in de programmabegroting 2019.

Waadhoeke wil nabij besturen. We willen ons onderscheiden in hoe we samen met de samenleving werken
aan de opgaven en kansen in de samenleving. De korte lijnen die de voormalige gemeenten zo kenmerkten,
willen we behouden. Ontwikkelen en uitvoeren van beleid doen we (uiteraard afhankelijk van de opgave)
met de samenleving en waar mogelijk nemen we belemmeringen weg.
Het betekent dat onze dienstverlening persoonlijk, dichtbij en online is: we geven uitvoering aan de vastgestelde Dienstverleningsvisie2 en zien die als leidraad voor de noodzakelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie en bestuurscultuur.
Het betekent dat dorps- en wijkvisies bij uitstek de initiatieven uit de samenleving zijn waarvoor we (ook
financieel) ruimte willen geven. Het betekent ook dat dorpen en wijken hun ‘eigen’ wethouder en coördinator
hebben. Daarnaast betekent het dat we jongeren bij de gemeente willen blijven betrekken met een jongerenraad.
Voor de opgaven die Waadhoeke overstijgen, blijven we regionaal samenwerken. Onze nieuwe positie in bestaande samenwerkingsverbanden pakken we actief op. We zijn wel kritisch op bestuurlijke drukte en overlap, bijvoorbeeld ten aanzien van de streekagenda en de stadsregio Leeuwarden. Waar we samenwerken
doen we dat vanuit en om de opgaven, niet om de samenwerking op zich.

1

Overdrachtsdocument toekomstvisie Waadhoeke, herindelingscommissie 21 november 2017.

2

‘Persoonlijk, dichtbij en online, hoe de gemeente Waadhoeke in 2025 met de gemeenschap samenwerkt’, vastgesteld in

3

Concept programmabegroting 2018-2021, herindelingscommissie 21 november 2017

de gemeenteraden van het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Franekeradeel in juni 2016.
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Minsken
Minsken vormen de gemeenschappen, de samenleving. Centraal in dit thema staan onze ambities binnen het sociaal domein, onderwijs, cultuur, taal en sport. De sterke sociale cohesie, de vele vrijwilligers en
het goed georganiseerde verenigingsleven kenmerken de gemeenschappen in Waadhoeke. We zijn rijk
aan cultuur, meertaligheid en historie.

Welzijn en (jeugd)zorg
Wat willen we bereiken?
•

Professionele gebiedsteams (basisteams) die efficiënt werken en maatwerk leveren;

•

Ondersteuning, begeleiding en ontlasting van mantelzorgers en vrijwilligers;

•

Toegang tot zorg die eenvoudig geregeld is;

•

Proactieve aanpak van armoede en sociale problemen.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Onze gebiedsteams:
- denken vanuit de klant: wat kunnen mensen (nog) zelf?;
- leveren maatwerk binnen ontschotte budgetten;
- gaan uit van vertrouwen: maatwerk zo regelluw mogelijk: daartoe bestaande regelgeving beoordelen
op nut en noodzaak;
- zoeken zo nodig oplossingen buiten bestaande kaders (middelen en producten) en in verbinding met
ketenpartners als politie, huisarts, verhuurders, schuldeisers;
- z etten sociale netwerken in wijk of dorp in bij maatwerk oplossingen;

•

Monitoren van de klanttevredenheid;

•

Periodiek onderzoeken van ondersteuningsbehoefte bij mantelzorgers en vrijwilligers en zorgdragen voor
passende ondersteuning;

•

Zorgen voor éénduidige informatievoorziening over toegang tot zorg voor hulpvragers en hun omgeving
(familie, buren, dorps - en wijknetwerken);

•

Geven van experimenteerruimte om zo nodig te kiezen voor (radicale) oplossingen om problemen bij de
oorzaak aan te pakken, met name bij schuldsanering;

•

Continueren van het zgn. Kind-pakket voor schoolreis en sport.

Statushouders

Wat willen we bereiken?
•

Goede begeleiding en integratie van statushouders;

•

Voldoende beschikbare woningen voor statushouders.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Voortzetten van de samenwerking met ketenpartners, waarin maatschappelijke begeleiding en
initiatieven richting werk zo snel mogelijk beginnen, zoveel mogelijk in aansluiting op kansen in of rond
eigen dorp en buurt;

•

Invulling geven aan de taakstelling huisvesting van statushouders bij woonplannen in samenspraak
met woningcorporaties.
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Participatie

•

Ondersteunen van het initiatief Koninklijk Eise Eisinga Planetarium op de Werelderfgoedlijst;

•

Ontwikkelen van een taal- en cultuurnota, inclusief:

Wat willen we bereiken?

-s
 timuleren van cultuuruitingen waarin het Bildts aigene een plaats heeft en houdt;

•

Mogelijkheden voor groepen met afstand tot de arbeidsmarkt versterken;

-s
 ubsidiëren van muziek, zang en toneel (ook uit oogpunt van sociale cohesie en leefbaarheid):

•

Meedoen aan de maatschappij door iedereen;

voorlopig niet beknotten op subsidie, bij harmonisatie van beleid vooral activiteiten die bijdragen aan

•

Minder laaggeletterdheid.

sociale cohesie waarderen;
-o
 rganiseren van een cultuur- en sportweek Waadhoeke.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Behouden van het aanbod voor groepen met afstand tot de arbeidsmarkt en onderzoeken hoe dit op
lange termijn financieel houdbaar georganiseerd kan worden: andere organisatievormen en andere
samenwerkingspartners sluiten we daarbij niet uit;

•

Bevorderen van maatschappelijke stages;

•

Subsidiëren van het digi-taalhuis met extra aandacht voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn.

Taal

Wat willen we bereiken?
•

Behoud en versterking van de (unieke) meertaligheid in Waadhoeke.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

•

Bevorderen en ondersteunen van het gebruik van Frysk en Bildts en aandacht voor het Franekers;

•

Ontwikkelen van een taal- en cultuurnota;

•

Faciliteren van de Commissie Meertaligheid die zorgt voor een meertalige lesbrief voor alle scholen in de

•

Goed bereikbaar basisonderwijs verspreid over de gemeente, zo nodig middels samenwerkingsscholen;

•

Behoud van voortgezet onderwijs in de gemeente;

•

Hoede en noede van de Stichting Bildts Aigene;

•

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting;

•

Waarderen van Frysk, Bildts en Franekers in (dorps)kranten of websites met een prijs.

•

Meertalig onderwijs;

•

Minder schooluitval.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Visie ontwikkelen, samen met onderwijspartners, op goede bereikbaarheid van onderwijs en

gemeente;

Sport

Wat willen we bereiken?
•

bereikbare sportvoorzieningen.

onderwijshuisvesting;
•

•
•

Brede sportbeoefening (om gezondheid en participatie) op en in betaalbare, toekomstbestendige en

Meewerken aan behoud van voortgezet onderwijs in de gemeente; onder meer door het versterken van
de aantrekkingskracht van ons voortgezet onderwijs door sterke inbedding in de regio middels het

Wat gaan we daarvoor doen?

concept leerwerkplein;

•

Ontwikkelen van een Sportnota, inclusief:

Faciliteren van onderwijspartners in het inzetten van vernieuwende en eigentijdse leermiddelen voor

- onderzoek, samen met ‘het veld’, naar de sportbehoefte van inwoners;

meertalig onderwijs;

- het vraagstuk spreiding van voorzieningen in relatie tot demografische ontwikkelingen;

Samen met scholen (en gebiedsteam) inzetten op aanpak van schoolverzuim.

•

Bij de harmonisatie van beheer en onderhoud van sportvoorzieningen aansluiten bij de mogelijkheden
van verenigingen (maatwerk);

Cultuur

•

-o
 nderzoeken op welke deelterreinen intensievere inzet moet komen (bij de start van Waadhoeke is voor

Wat willen we bereiken?

een minimumvariant gekozen);

•	Behoud van aantrekkelijke musea en voorzieningen, het Bildts aigene, amateur- en professionele
cultuurbeoefening.

Inzetten van buurtsportcoaches ter stimulering van de breedtesport;

-v
 erbinden met het sociaal domein;
•

Organiseren van een cultuur- en sportweek Waadhoeke, inclusief;
-e
 en jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, -man –ploeg –talent en –kader van het jaar;

Wat gaan we daarvoor doen?
•

In stand houden van De Koornbeurs als knooppunt voor amateur- en professionele cultuurbeoefening;

•

Subsidiëren en profileren van aantrekkelijke musea (ook vanuit toeristisch-recreatief perspectief).

-b
 ijzondere aandacht voor Fierljeppen, Keatsen, Frysk damjen en Koaitsjetipelen.

Verbinden met projecten van de stichting Bestemming Noardwest;
•

Profileren van Franeker als academiestad waaronder het uitwerken van de intentieverklaring rondom de
Franeker Academie;
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Wurk
Wurk beschrijft onze ambities ten aanzien van de economie. De pijlers daarvan zijn in Waadhoeke de
handel, industrie en dienstverlening en de land- en glastuinbouw op het platteland. Groei van toerisme en
recreatie biedt nieuwe kansen voor werkgelegenheid en in het verlengde daarvan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid.

Werkgelegenheid
Wat willen we bereiken?
•

Gemeentelijke cijfers op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheid beter maar minimaal gelijk
aan het provinciaal gemiddelde.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Stimuleren van vestiging van nieuwe bedrijven (vooral) op de bestaande bedrijventerreinen;

•

Zoeken naar mogelijkheden en leveren van maatwerk bij wensen van bestaande bedrijven;

•	Voortzetten en verstevigen van het O3 (onderwijs, ondernemers & overheid) project: stimuleren van
onderwijs om opleidingen goed af te stemmen op kwalificaties en behoefte aan personeel van de bedrijven in de regio, met name in de sector techniek en zorg;
•

Faciliteren van snel internet in het buitengebied (witte aansluitingen en grijze aansluitingen op de route)
zodat bedrijven geen beperkingen ondervinden en het gebied interessant blijft of wordt voor nieuwe
bedrijven;

•

Stimuleren en faciliteren van intensievere samenwerking tussen werkgevers en het sociaal domein.

Ondernemersklimaat
Wat willen we bereiken?
•

Een klimaat waarin ondernemers kunnen ondernemen, er ruimte is voor ideeën en innovatie;

•

In de MKB-meter willen we in 2020 minimaal in de top 10 van Friesland staan.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Organiseren van netwerk- en inspiratiebijeenkomsten;

•

Verkennen, samen met ondernemersverenigingen, van de mogelijkheid van een ondernemersprijs;

•

Onderzoeken, samen met inwoners en ondernemers, welke kansen de omgevingswet biedt;

•

Aandacht hebben voor goed onderhoud van bedrijventerreinen;

•

Hanteren van een aanbestedingsbeleid met voldoende aandacht voor lokale ondernemers en social return;

•

Inzetten van verschillende instrumenten en activiteiten om het relatiebeheer en de communicatie met
ondernemers te intensiveren; zorgen voor goede ondersteuning en korte lijnen;

•
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Ondersteunen van startende ondernemers met bijvoorbeeld het ondernemersprogramma.
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Vitale koopcentra

Toerisme

•

•

Wat willen we bereiken?

Behoud van aantrekkelijke winkelgebieden in Franeker en St. Annaparochie.

Wat willen we bereiken?
Groei van recreatie en toerisme; de regio Noordwest-Friesland meer in trek krijgen voor toerisme;
meer bezoekers leidt tot meer werkgelegenheid en meer bestedingen.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Actief beleid voeren om leegstand te beperken;

Wat gaan we daarvoor doen?

•

Zorgen voor flexibiliteit in bestemmingsplannen, zodat uitwisseling van functies snel mogelijk is;

•

Versterken en bevorderen van de groei van de sector recreatie en toerisme;

•

Uitvoeren van de speerpunten van binnenstad-management in Franeker;

•

Ontwikkelen van een Toeristische Nota in 2018, inclusief onderzoek van mogelijkheden voor:

•

Op basis van de onderzoeksresultaten naar de problematiek van het winkelbestand in St. Annaparochie

- initiatieven als buitendijks fietsen (Harlingen – Zwarte Haan);

een vervolg geven aan de uitkomsten van dat onderzoek.

- betere promotie Noordelijke Elfstedenroute;
- r ealisatie van extra camperplaatsen;
-d
 e toegang van de toren van de Martinikerk;

Landbouw

-b
 ehouden van historische boeren- en kerkenpaden en onderbrengen in een (wandel-)arrangement,

Wat willen we bereiken?
•

Ruimte voor duurzame ontwikkeling van de agrarische bedrijven.

gekoppeld aan cultuur-toerisme (‘stepping stones’);
•

Financieel blijven ondersteunen (vooralsnog) van de Stichting Bestemming Noardwest en Merk Fryslân.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Bieden van ruimte voor uitbreiding/schaalvergroting met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Hanteren
van de methode Nije Pleats om visie op toekomstige ontwikkeling van een bedrijf te bepalen;

•

Bieden van voldoende ruimte om tot een passende nieuwe invulling te komen van leegkomende
agrarische bedrijven;

•

Stimuleren van innovatie en duurzaamheid.

Glastuinbouw

Wat willen we bereiken?
•

Behoud en versterking van de bestaande glastuinbouwlocaties;

•

Uitbreiding van glastuinbouw vindt plaats onder de in de Structuurvisie glastuinbouw genoemde
voorwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen?
•	Ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van de glastuinbouw bij Sexbierum (conform de
Structuurvisie glastuinbouw) onder de voorwaarde dat er voldoende aandacht is voor ruimtelijke
kwaliteit (landschappelijke inpassing), lichtuitstoot en de ontsluiting. Bij uitwerking ook aandacht voor
duurzaamheid, innovatie en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
•
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Benutten van de inbreidingsmogelijkheden in Berltsum.
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Omjouwing
Omjouwing gaat over de ambities voor onze leefomgeving. Polders, dijken en akkers, werelderfgoed de Waddenzee, monumentaal Franeker en de karakteristieke (terp)dorpen: samen typeren ze ons gebied. Ze geven
Waadhoeke de ruimtelijke kwaliteit die inwoners en bezoekers zo waarderen. Centraal in dit thema staan het
behoud van die ruimtelijke kwaliteit en de opgaven ten aanzien van leefbaarheid en duurzaamheid.

Verkeer

Wat willen we bereiken?
•

Een goede bereikbaarheid en veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Inzetten op behoud van treinverbinding Harlingen – Leeuwarden, inclusief de huidige stations;

•

Inzetten op behoud en waar mogelijk verbreding van alle andere openbaar vervoersvoorzieningen,
zoals de bus;

•

Ondersteunen van initiatieven voor alternatief vervoer zoals de bus Hin’ & Wer;

•

Onderzoeken van mogelijke combinaties van WMO-, leerlingen- en openbaar vervoer;

•

Zorgen voor veilige wegen en fietsroutes mede in relatie tot het landbouwverkeer;

•

Aanbieden van verkeerseducatie voor zowel jongere als oudere verkeersgebruikers, met specifieke
aandacht voor (groot) landbouwverkeer.

Groenbeheer

Wat willen we bereiken?
•

Een voor de bewoners aanvaardbaar niveau van groenonderhoud;

•

Zoveel mogelijk duurzaam groenbeheer.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Ontwikkelen van een groenbeheerplan waarin aandacht voor duurzaamheid en burgerinitiatieven.

Milieu/duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
•

Als gemeente een voorbeeld zijn voor duurzaam handelen waarbij we streven naar een energie-neutrale
gemeente in 2040.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Ontwikkelen van een actieplan duurzaamheid/milieu (meerjarig) in relatie met energiestrategie
NW-Fryslân;

•

Ontwikkelen, samen met ketenpartners, van een integrale visie op bodembeheer, waarin aandacht is
voor verzilting, bodemenergie, grondwater en het tegengaan van gas- en zoutwinning op land;

•	Bevorderen van zonnepanelen op bedrijventerreinen en andere bebouwing, in principe niet gebruiken
van productieve agrarische grond voor zonneweiden;
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•

Behoud van het unieke donkere gebied door het kritisch beoordelen van licht in het buitengebied;

•

Aanwijzen van een coördinator duurzaamheid;

•

Bevorderen van natuur- en milieueducatie;

•

Fairtrade-gemeente worden;

•

Zorgdragen voor meer laadpalen voor elektrisch rijden en andere voorzieningen voor duurzaam rijden.

Wonen en omgeving
Wat willen we bereiken?
•

Versterking van het unieke karakter van Waadhoeke.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Deelname aan de Pilot ‘Omgevingswet en ondernemen’4 in Noordwest-Friesland;

•	Inventarisatie maken van de behoudenswaardige panden en landschapselementen in de gemeente
met het oog op eventueel monumentenbeleid;
•

Bevorderen van voldoende en betaalbare woningen voor jongeren en ouderen;

•

Bevorderen van combinatie van wonen en zorg met het oog op langer zelfstandig wonen;

•

Samen met ondernemers zorgen voor voldoende adequate huisvesting voor arbeidsmigranten;

•

Voorkeur geven aan inbreiding boven uitbreiding;

•

Aanpakken van ‘rotte kiezen’ (verpauperde panden en gebieden);

•

Faciliteren van herbestemming van leegstaande panden;

•

Zorgdragen voor goede toegankelijkheid in openbare ruimte en gebouwen voor minder validen;

•

Faciliteren van snel internet in het buitengebied (witte aansluitingen en grijze aansluitingen op de route)

Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?
•

Een hoge waardering van de leefbaarheid;

•

Sociale integratie van ouderen en kwetsbare groepen;

•

Ontmoetings- en speelmogelijkheden voor jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Instellen van een dorpen- en wijkenfonds. Daarvoor doelstellingen en criteria vaststellen;

•

Faciliteren van sociale ontmoetingsplekken en dagbesteding voor ouderen en kwetsbare groepen in
dorpen en wijken, of vervoer naar een nabije plek;

•

Stimuleren van ontmoetingsplekken voor de jeugd in dorpshuizen en MFA’s;

•

Faciliteren van speelmogelijkheden;

•

Gedogen van jongerenketen, mits een alternatief in dorpshuis of MFA ontbreekt en onder strikte
voorwaarden.

zodat inwoners geen beperkingen ondervinden en het gebied interessant blijft of wordt om te wonen.

Veiligheid

Wat willen we bereiken?
•

Een veilige samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Ontwikkelen van een visie op veiligheid samen met inwoners en instanties, aansluiten bij de
leefbaarheidsmonitor;

•

4

Sterk maken voor het behoud van de politiebureaus.

De pilot ‘Omgevingswet en ondernemen’ komt voort uit het initiatief rond regelvrije zones van de Commerciële Club
Noordwest Friesland (CC-NWF). De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking, maar in de pilot
doen we alsof deze al in werking is getreden en gaan overheden, ondernemers en bewoners gezamenlijk werken aan
goede oplossingen voor ruimtelijke knelpunten, op basis van vertrouwen.
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Bijlage
beoogde samenstelling en portefeuilleverdeling op hoofdlijnen
van het college van burgemeester en wethouders
CDA: 2 wethouders (1,8 fte):
Caroline de Pee
•

Financiën

•

Sport

•

Economische zaken

•

Landbouw en glastuinbouw

•

Recreatie & Toerisme

Nel Haarsma
•

Wonen & Leefbaarheid

•

Onderwijs

•

Werkgelegenheid

•

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

•

Coördinerend portefeuillehouder dorpen en wijken

SAM: 1 wethouder:
Boukje Tol
•

Sociaal Domein (3 D’s)

•

Statushouders

•

Verkeer en vervoer

•

Jeugd en jongeren

FNP: 1 wethouder:
Jan Dijkstra
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•

Ruimtelijke ordening (Omgevingswet)

•

Beheer openbare ruimte

•

Taal

•

Cultuur, erfgoed, monumenten en musea

•

Duurzaamheid & milieu
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adres
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

postadres
Postbus 58
8800 AB Franeker

online
waadhoeke.nl
info@waadhoeke.nl

T 0517 380 380

