Innovatie & duurzaamheid
Súdwest-Fryslân kan groener, schoner en slimmer. Particulieren en bedrijven moeten gestimuleerd
worden tot innovatie en duurzaamheid. Maar ook de lokale overheid zelf kan meer doen.

(De Nieuwe) Afsluitdijk
D66 is enthousiast over de plannen om van de Afsluitdijk een voorbeeld te maken van innovatieve
duurzame maatregelen op het gebied van onder andere ecologie, energie, deltatechnologie en
(eco)toerisme. D66 vindt dat deze ontwikkelingen bij kunnen dragen aan de sociaal-economische
versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk.

Energie-opwekking
Het opwekken van energie uit de zon is bij uitstek de manier van duurzame energiewinning waarbij
particulieren, ondernemers en instellingen (bijvoorbeeld scholen) een belangrijke rol kunnen spelen.
Bij voorkeur zien wij zonnepanelen op daken van bedrijven op bedrijfsterreinen. D66 wil de
opwekking van schone extra stimuleren door dorpen en/of bedrijven deel te laten nemen in
molenclusters of zonneweides. Belangrijk is wel dat hiervoor voldoende draagvlak is omdat een
molencluster of zonneweide wel een impact heeft op het waardevolle landschap. De opbrengsten uit
een dergelijk project zouden gedeeltelijk terug moeten vloeien naar een ontwikkelfonds bestemd voor
de omliggende regio.

Natuurbeheer
D66 wil het bestaande natuurschoon behouden en sterker maken. D66 wil dat de Natura2000-gebieden
in onze gemeente (Wite en Swarte Brekken, het Snitser Mar-gebied en de Aldegeaster Brekken,
Fluezen en omgeving) snel verder ontwikkeld worden. Daarbij moet zowel ruimte zijn voor de
zeldzame planten en dieren, maar moeten ook onze inwoners van het gebied kunnen genieten.
De weidevogels zijn kenmerkend voor onze gemeente, maar ze hebben het niet gemakkelijk. D66 wil
dat de gemeente samen met betrokkenen (natuurorganisaties, bewoners en boeren) werkt aan betere
condities voor vogels door te werken aan (o.a.) de biodiversiteit. Boeren moeten voor hun
investeringen gecompenseerd kunnen worden.

Afvalbeleid
D66 zet in op een afvalloos Súdwest Fryslân in 2030. Elk beleidsinitiatief zal gericht zijn op het
tegengaan van restafval. Randvoorwaarden zijn: duurzaam en efficiënt. We doen zo mee aan de
circulaire economie die gericht is op hergebruik, recyclen en biologisch afbreekbare materialen en dat
alles met hernieuwbare energie.
Burgerinitiatieven die hier een bijdrage aan kunnen leveren wil D66 stimuleren en faciliteren. Projecten
zoals “Ho! net yn ‘e Kliko!”, repaircafés en initiatieven rondom het ophalen van zwerfafval zijn
bijzonder effectief en vergroten daarnaast het draagvlak en bewustzijn ten aanzien van
afvalinzameling/-scheiding.

Energiebesparing

D66 wil toe naar een samenleving waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van schone en
herwinbare energie. De goedkoopste en schoonste energie is de energie die je níet gebruikt. Nog steeds
gaat veel energie verloren door de slechte isolatie van de gebouwen waarin we wonen en werken.
Daarnaast bestaan er reële en betaalbare mogelijkheden om zelf energie op te (laten) wekken. Van
belang bij zowel energiebesparing als -opwekking is het eenvoudig kunnen verkrijgen van informatie,
advies aan huis en hulp bij de uitvoering.
In SWF speelt “Energiesprong” hier een belangrijke rol in. Het is ook wenselijk om de mogelijkheid
aan te bieden dit concept uit te breiden met een advies over het levensbestendig maken van een eigen
woning. De “Energiesprong” richt zich op huiseigenaren maar natuurlijk moeten we onze huurders niet
vergeten, ook zij willen comfortabel en goedkoop wonen. We zullen de wooncorporaties hierop blijven
aanspreken.
Ook blijven we deelnemen aan “Fryske Deal” waarin gemeenten en wooncorporaties samen ambitieuze
plannen voor de energietransitie maken en die ook gezamenlijk uitvoeren. Dat moet leiden tot minder
energieverbruik, minder fossiele brandstof en minder CO2 uitstoot.
D66 wil met behulp van betere begeleiding en handhaving van bestaande regels er voor zorgen dat ook
bedrijven aan de slag gaan met energiebesparing. In de wet staat al dat alle
energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, door bedrijven genomen moeten
worden. Maar bedrijven weten vaak niet wat ze precies kunnen en moeten doen om zich daaraan te
houden.

Nieuwe boeren
Boeren spelen een belangrijke rol in de geschiedenis en ontwikkeling van onze gemeente. D66 vindt
dat boeren ondernemers zijn die op eigen benen moeten kunnen staan. Tegelijkertijd maken zij deel uit
van een bijzondere sector. Zij verbouwen immers ons voedsel. De agrarische sector staat voor grote
uitdagingen. De komende jaren zal er volgens D66 een transitie moeten plaatsvinden waarbij de druk
van de agrarische sector op milieu, water en natuur verminderd zal moeten worden. Samen met de
sector wil D66 toewerken naar milieu-neutrale landbouw waarin landbouw, veeteelt en natuur in
evenwicht zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs.
We willen flexibel zijn naar boeren toe die andere vormen van ondernemerschap willen combineren
met hun bedrijf, zoals een mini-camping, een zorgboerderij of een bierbrouwerij.

Breedband Internet
D66 wil de provincie aansporen om vaart te maken met de snelle uitrol van snel internet binnen de hele
gemeente. Uit de bijeenkomsten met betrokken bewoners over het kernenbeleid komt naar voren dat
veel mensen snel internet een belangrijk punt vinden. Ook steeds meer ondernemers en scholen zijn
afhankelijk van snel en stabiel internet. D66 vindt dit een belangrijk signaal. Als snel internet te lang
op zich laat wachten dan onderzoeken we de mogelijkheden om hier zelf actie op te ondernemen. De
gemeente zou samen met andere gemeenten aandeelhouder kunnen worden van partijen die de
verbindingen realiseren. Vergunningen die voor het proces nodig zijn moet de gemeente extra snel
regelen.

Fairtrade en streekproducten
In 2015 behaalde Sudwest Fryslan SWF de titel Fairtrade gemeente. Een erkenning voor de
inspanningen van onze inwoners, winkels en bedrijven voor een eerlijke handel. Maar de titel is niet de
eindstreep. D66 vindt het belangrijk dat meer en meer ondernemers en instellingen Fairtrade producten
gaan verkopen of serveren. De gemeente moet wat D66 betreft dan ook in de toekomst voldoende
aandacht blijven besteden aan het uitbreiden van Fairtrade. Een belangrijk onderdeel daarvan is het

gebruik maken van streekproducten. Dit willen we stimuleren door binnen de eigen organisatie meer
producten uit de directe omgeving te gebruiken als ook producenten van deze producten te faciliteren.
Hierbij kan gedacht worden aan het vergemakkelijken van wetgeving of het samenbrengen van kennis
en ervaring.

Schaliegas en gaswinning
D66 is voor een verbod op schaliegas. Uit onderzoek blijkt dat het winnen van schaliegas veel
onzekerheid en risico’s met zich meebrengt en weinig oplevert. Ook zijn er risico’s met betrekking tot
aardbevingen en vervuiling van drinkwater. Bovendien kan het negatieve gevolgen hebben voor het
milieu en de natuur. Omwonenden maken zich daardoor zorgen over de overlast en dalende
huizenprijzen. De beperkte opbrengsten van het winnen van schaliegas wegen wat D66 betreft niet op
tegen de nadelen. D66 kiest voor duidelijkheid: schaliegas is niet de toekomst.
We zijn ook tegen de winning van aardgas in onze gemeente. Binnen de mogelijkheden die we als
gemeente hebben wil D66 zich blijven inzetten tegen gaswinning en voor schone energie.

Duurzaam produceren: circulaire
economie
D66 pleit voor een nieuw economisch model, waarin energie en grondstoffen een gesloten cirkel
vormen. Waarin niets verloren gaat en afval niet meer bestaat, de zogenaamde circulaire economie. Dat
begint bij een overheid die vernietiging van potentieel herbruikbare grondstoffen zwaarder belast, maar
tegelijkertijd ook producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar brengt zodat zij hun ketens
kunnen sluiten.
D66 steunt het ontwikkelen van de “biobased economy”. D66 wil een verplicht aandeel van 25%
duurzame materialen in elk bouwproject. Ook de overheid zelf moet standaard duurzaam inkopen.
Verder wil D66 dat de overheid innovatie stimuleert. Door producenten, wetenschap en afvalbedrijven
bij elkaar te brengen. D66 wil ook dat de overheid zelf het voorbeeld geeft: een afvalloze overheid.

Groen in de kernen
In veel kernen zijn mooie initiatieven ontstaan om op een duurzame manier de dorpen en wijken
groener te maken. Zo worden er bomen geplant en worden tuinen aangelegd. D66 wil met name
particuliere initiatieven ondersteunen door uitwisseling van goede ervaringen te faciliteren. Ook moet
de gemeente een faciliterende rol nemen voor wat betreft het beschikbaar stellen van stukken grond en
het afhandelen van eventuele procedures.

Stimuleer elektrisch rijden
Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid, zorgt voor
schonere lucht en voor minder geluidsoverlast. Elektrisch rijden kan een gigantische bijdrage leveren
aan het aanpakken van de opwarming van de aarde. D66 wil dat onze gemeente zelf het goede
voorbeeld geeft door in principe enkel nog elektrische auto’s en busjes aan te schaffen bij de
vernieuwing van het wagenpark.

We willen kijken wat we van voorbeelden als Groningen en Appelscha kunnen leren om een pilot met
elektrische onbemande voertuigen te kunnen opzetten. D66 ziet hier toepassingen voor in de
toeristische sector.

Armoedebestrijding
Armoede verlamt. Constante geldzorgen zorgen ervoor dat mensen op de lange termijn steeds verder
afglijden en steeds moeilijker zelfstandig hun leven weer op de rit kunnen krijgen. D66 wil daarom
inzetten op passende ondersteuning. Het doel hierbij is mensen (weer) naar een zelfstandige positie toe
helpen. Het is belangrijk dat er in dit soort situaties maatwerk geboden wordt. Ook moeten we blijven
inzetten op preventie bij zowel jongeren als volwassenen door bijvoorbeeld lessen Financieel
Bewustzijn te organiseren.
Bijzondere aandacht moet er zijn voor kinderen die in armoede leven. Kinderen die opgroeien in
armoede hebben later extra veel kans om zelf ook in armoede te leven. D66 wil ervoor zorgen dat deze
kinderen 100% mee kunnen doen als het gaat om sport, cultuur en natuurlijk onderwijs.

Jeugdzorg
In 2015 zijn er voor de gemeente veel taken bijgekomen op het gebied van Jeugdzorg. Dat is een hele
uitdaging, maar geeft ook de kans om sneller goede zorg te bieden omdat we alles in eigen hand
hebben. We bieden letterlijk en figuurlijk zorg dicht bij huis. Bij jeugdzorg is er vaak sprake van
meerdere problemen die aandacht behoeven. Een integrale benadering van deze problemen geeft
doorgaans het beste resultaat. We willen daarom zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt bij de
gemeente, snelle reacties en een uitstekend netwerk van betrokken instanties.
Daarnaast wil D66 een plan voor 18+ jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Nu vallen zij
tussen wal en schip: komen niet in aanmerking voor regelingen voor “volwassenen”, maar ook niet
voor die van de Jeugdzorg. Hier moet overbrugging voor zijn.

Werkloosheid
Het hebben van een baan of toewerken naar een baan wordt vaak als kern gezien van grote delen van
het sociaal beleid. D66 vindt werkgelegenheid belangrijk. Tegelijkertijd erkennen wij ook dat het
hebben van werk niet altijd haalbaar is. Daarom willen wij dat het uitgangspunt van het sociaal beleid
en het werkgelegenheidsbeleid niet meer alleen “het helpen aan een baan” moet zijn, maar dat
‘zingeving’ van de burger als uitgangspunt moet gelden. D66 wil daarom het huidige werkplein
uitbreiden naar een “house of skills” naar Amsterdams voorbeeld. Een plek waar niet alleen gekeken
wordt naar wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat iemand zo snel mogelijk aan het werk
kan, maar vooral ook naar hoe we burgers kunnen ondersteunen in het streven naar een zinvol leven.
Daarbij wordt gekeken naar wat mensen nodig hebben, maar ook naar wat mensen te bieden hebben.

Cliënt centraal
D66 wil de basisgezondheidszorg vooral in de buurt organiseren. Dit geldt voor ouderenzorg,
jeugdzorg en zorg voor chronisch- en langdurig zieken. Huisartsen en andere medische professionals
moeten hierbij fungeren als eerste vertrouwenspersoon. Door samenwerking tussen verschillende
instanties, het uitgaan van de eigen kracht van mensen en het aansluiten bij zelfredzaamheid, kan de
patiënt of cliënt zo lang mogelijk thuis zorg ontvangen. Zo kan dure ziekenhuiszorg worden
voorkomen.

Patiëntenorganisaties dragen bij aan invloed en zeggenschap van patiënten en zorggebruikers. D66
ondersteunt de patiëntenbeweging zodat deze kan doorgaan met het bundelen van haar krachten en een
krachtige derde partij is naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Laaggeletterdheid
Fryslân is een provincie met relatief veel laaggeletterden: 14,3% volgens de stichting Lezen &
Schrijven. Voor onze gemeente zou dat betekenen dat 11.767 inwoners laaggeletterd zijn. En dat is een
groot probleem. Inwoners die niet goed kunnen lezen en schrijven kunnen niet optimaal meedoen in de
samenleving. In onze gemeente is er al aandacht voor laaggeletterdheid in de zogenaamde DigiTaalhuizen (in Sneek, Workum en Bolsward) en door de aanpak van Timpaan. D66 wil de komende
jaren deze initiatieven uitbreiden en verstevigen. Bijvoorbeeld door de bibliotheken een grotere rol te
geven.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)
SWF moet zorgen dat alle mensen met een beperking, zo lang mogelijk in een al dan niet aangepast
‘thuis’ kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in hun eigen gemeente. D66 vindt dat bij het
uitvoeren van deze kerntaak van de WMO, de focus moet liggen op het aansluiten bij de eigen regie,
dus bij de wijze waarop mensen hun eigen leven leiden. SWF moet zorgen dat alle mensen met een
beperking, zo lang mogelijk in een al dan niet aangepast ‘thuis’ kunnen blijven wonen en mee kunnen
doen in hun eigen gemeente. D66 vindt dat bij het uitvoeren van deze kerntaak van de Wmo, de focus
moet liggen op het aansluiten bij de eigen regie, dus bij de wijze waarop mensen hun eigen leven
leiden.
Dat betekent duidelijkheid over wat de burger wel en niet van SWF kan verwachten en over de invloed
die de burger daarop kan uitoefenen om tot passende ondersteuning te komen. Een belangrijk
instrument hierbij is het in de wet opgenomen recht op het maken van een persoonlijk plan (of
familiegroepsplan voor de jeugdwet). D66 wil zich inzetten om in SWF een goede uitwerking aan dit
recht te geven, zodat er (nog) meer sprake kan zijn van maatwerk. Onderdeel van de WMO is het
persoonsgebonden budget (PGB). D66 wil dit via de gemeente verder vormgeven. Of iemand PGB
heeft of niet moet geen invloed hebben op de keuzevrijheid en de mate waarin men regie heeft. De
positie van cliënten ten opzichte van hulpverleners wordt versterkt.

Maatwerk in ondersteuning
Maatwerk in ondersteuning is een belangrijke doelstelling van de transformatie. Maatwerk ten behoeve
van doeltreffendheid en efficiëntie. In veel gemeenten voert het streven naar efficiëntie, of het
terugdringen van de kosten, de boventoon. D66 wil van SWF de gemeente maken waar
doeltreffendheid de kern vormt. Dus het bieden van de juiste ondersteuning, op het juiste moment, op
de juiste plaats, door de juiste persoon, toegesneden op de behoefte van de inwoner. Een integrale
benadering en een kort en helder hulptraject zijn volgens D66 van groot belang. We willen ons hard
maken voor het terugdringen van onnodige bureaucratie en de menselijke maat als ijkpunt nemen.
Belangrijke ‘bijvangst’ hiervan moet efficiëntie zijn.

Jeugdbeleid
D66 vindt dat de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de preventie, signalering en
verwijzing in geval van opgroei- en opvoedingsproblemen. Gemeentelijk jeugdbeleid vormt een
schakel met jeugdzorg en onderwijs. Voor D66 is een integrale benadering essentieel om snel en
adequaat hulp te kunnen bieden. Immers, het kind is het uitgangspunt. Ook wil D66 dat er binnen 12

uur een huisbezoek wordt georganiseerd door het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) als
er een ernstige melding van kindermishandeling binnenkomt.

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar. D66 vindt het belangrijk dat mantelzorgers steun en erkenning krijgen.
We moeten er als gemeente alles aan doen om het mantelzorgers zo makkelijk mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld door te zorgen dat er niet onnodig veel tijd gaat zitten in zaken die met de gemeente
geregeld moeten worden. Maar ook door in te zetten op het “ontzorgen” van mantelzorgers als dat
nodig is. Dit kan door het stimuleren en ondersteunen van lokale en persoonlijke initiatieven.
Mantelzorgen doen we met elkaar, als mienskip.

Burger en bestuur
D66 wil de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren en de kennis en ervaring binnen de samenleving
beter benutten. Bij participatie (ofwel: samenwerken tussen bewoners en de gemeente) moet het
duidelijk zijn wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft. De nieuwe manier van samenwerken leidt
tot een gelijkwaardiger relatie tussen bewoners en de gemeente. De bewoners worden partners in het
aanpakken van problemen en het creëren van kansen om onze gemeente schoon, leefbaar en veilig te
houden. De nieuwe rol en houding van de overheid vereisen een andere rol van de medewerkers bij de
gemeente. Maar ook de rol van de gemeenteraad zal met deze nieuwe manier van werken aangepast
moeten worden, een duidelijke toekomstvisie over deze nieuwe rollen zal in de komende periode
geformuleerd moeten worden.
Burgerparticipatie blijft een belangrijk speerpunt van D66. De afgelopen raadsperiode zijn er veel
stappen gezet, zoals de clusteragenda, bezuinigingsdialoog, en nieuw sport- en cultuurbeleid, en ook in
de komende raadsperiode wil D66 de manier van samenwerken, verder bestendigen en uitbouwen.
Bij belangrijke projecten stelt de gemeenteraad vooraf de wijze van participeren vast. Dit geeft
duidelijkheid aan alle betrokkenen over de invloed die men heeft gedurende het traject. Participatie
komt nooit in de plaats van voorgeschreven inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden; het is een
aanvullende wijze van werken.
In alle gevallen zal de gemeenteraad de kwaliteit beoordelen van het participatieproces en traject.
Daarnaast zal ze beoordelen of binnen eventueel vooraf meegegeven kaders is gewerkt.

Doorontwikkeling decentralisatie
D66 wil dat iedereen een volwaardige plaats in de samenleving kan hebben. Dat betekent dat we voor
mensen met een beperking, in armoede of zonder werk nog meer out of the box zullen moeten denken.
D66 wil de voorwaarden scheppen voor bestaanszekerheid die veel van de huidige welzijnsproblemen
en de financiële tweedeling kan terugdringen. D66 wil verder elk (burger)initiatief dat hier een bijdrage
aan levert ondersteunen. Zodat de kinderen, volwassenen en ouderen van SWF niet gebukt gaan onder
afhankelijkheid of armoede, maar trots kunnen zijn op elkaar en op zichzelf.
De decentralisatie biedt gemeenten de mogelijkheid stevig werk te maken van maatwerk. D66 zet hier
fors op in. Onze focus is gericht op het realiseren van snelle, korte lijnen, echte mensen die de inwoner
van SWF te woord staan en goede contacten tussen formele en informele betrokkenen.

Ombudsman bij de gemeente

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente is voor D66 een belangrijk punt. In het contact
tussen bewoners met de gemeente gaat het meestal goed, maar soms niet. Soms is er sprake van een
trage afhandeling van een bouwvergunning of geeft de gemeente een antwoord dat niet begrepen
wordt. Dit kan voor een bewoner vervelende gevolgen hebben. Verschillende gemeenten werken sinds
enige tijd succesvol met een gemeentelijke ombudsman. D66 wil ook een ombudsman voor SúdwestFryslân. Deze ombudsman kan een onderzoek doen naar de klachten van burgers over gedragingen van
de gemeente en daar dan een oordeel over uitspreken. Hieraan zijn geen kosten verbonden (voor de
gedupeerde), het voorkomt (in de meeste gevallen) een gang naar de rechtbank en is sneller.

Commissie- en raadsvergaderingen
D66 vindt dat de huidige manier waarop de gemeenteraadscommissies en -raad vergaderen onder de
loep moet worden genomen. De huidige vorm is niet geschikt voor interactie met de inwoners en
belanghebbenden. Dus gekeken moet worden naar de vorm van bijvoorbeeld de commissies, deze
zouden bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door alternatieve interactieve bijeenkomsten.
Maar wat van nog wezenlijker belang is, is de mogelijkheid om op locatie te vergaderen met de raad.
Als er een specifiek, politiek beladen onderwerp op de agenda staat moet dit behandeld worden in het
betreffende gebied, dorp of stad. Bijvoorbeeld het onderwerp windmolens behandelen ergens aan de
IJsselmeerkust. Op deze wijze komt de politiek letterlijk dichterbij.

Gemeente als werkgever
D66 wil een strategisch personeelsbeleid voor de ambtenaren van de gemeente, waarbij er sprake is van
een evenwichtige opbouw in leeftijd en waarbij de jonge én oudere medewerkers uitgedaagd blijven.
Zo behoud je een vitale organisatie. Waar nodig willen we dat de gemeente zich inzet voor de
verjonging van haar organisatie en trainees en young professionals koppelt aan ervaren uittredende
senior medewerkers of ondernemers uit de gemeente. Zo voorkomt de gemeente dat ervaring en kennis
weglekt.
Het werk binnen de gemeente wordt complexer; er wordt meer gevraagd van de gemeente. D66 is voor
een aanpak waarbij talenten binnen de gemeente gescout en ingezet worden. Dit kan door het vormen
van een projectbureau zoals de provincie nu ook doet.

Referendum
D66 stimuleert de vernieuwing van de democratie door digitale raadpleging van burgers beter mogelijk
te maken. D66 wil de bewoners van Súdwest-Fryslân in een vroeg stadium betrekken bij
besluitvorming. Onze gemeente zou moeten investeren in ICT om zo mensen in staat te stellen inspraak
en zelfbestuur vorm te geven. De laatste jaren zijn hier in de vorm van onder andere de clusteragenda
belangrijke stappen gezet. Ook is er op een zeer vernieuwende wijze gekeken waar bezuinigd kon
worden, inwoners van onze gemeente werden betrokken. Deze vormen van bestuurlijke vernieuwing
past bij deze tijd en vraagt om een breder vervolg.

Communicatie
Naast dat het belangrijk is dat bewoners een stem hebben is het ook van groot belang om hen goed te
informeren. Zodat ze voldoende geïnformeerd worden en blijven ten aanzien van inbreng, processen en
plannen die hen direct aangaan. D66 wil een transparante overheid. Dit betekent dat inwoners,
belangengroepen en bedrijven vanzelfsprekend en op een begrijpelijke manier worden meegenomen in
besluiten die hen aangaan. Er is helderheid op welk moment ze betrokken worden bij het proces en wat
gedaan wordt met de geleverde inbreng.

Info-site: plannen en projecten per kern
Burgers weten soms niet wat er allemaal speelt in de kernen. Terwijl daar vaak veel plannen zijn, soms
vanuit de gemeente en soms vanuit de kern zelf. D66 wil dat de plannen per kern duidelijk en
toegankelijk (digitaal) beschikbaar worden gemaakt.
Ook moet het mogelijk zijn om gemakkelijk de goede voorbeelden en ervaringen van andere
kernen/dorpen te kunnen vinden, dus bijvoorbeeld als een dorp een dorpstuin wil, dat het voorbeeld en
de contactpersoon van Makkum gemakkelijk gevonden kan worden.

Subsidiebeleid
Jaarlijks verleent de gemeente Súdwest-Fryslân subsidies, onder meer aan sportverenigingen, jongerenen ouderenorganisaties en culturele instellingen. We verlenen subsidie om bepaalde doelen te
realiseren, bijvoorbeeld om de culturele participatie onder de bevolking te vergroten of de leefbaarheid
te vergroten. Maar worden deze doelen ook bereikt door subsidieverstrekking? D66 wil een
regelmatige toetsing van deze doelmatigheid, dus niet alleen bij de aanvraag en verstrekking. Inwoners
van onze gemeente moeten op website van de gemeente makkelijk kunnen nazoeken welke subsidies er
allemaal zijn en aan wie deze worden verleend

Culturele Hoofdstad
2018 is het jaar van de Culturele Hoofdstad. Ook in SWF wordt het feest! Niet alleen met onze
evenementen die door de mienskip zelf zijn georganiseerd maar ook het grote, prestigieuze evenement
“At the Watergate”, het muziekevenement waarbij 7000 jongeren uit 23 landen naar Sneek en
omgeving komen. D66 vindt het van het grootste belang dat deze evenementen zo veel mogelijk door
de gemeente gefaciliteerd en begeleid worden. D66 wil dat ook na 2018 de opgebouwde culturele
infrastructuur op zijn minst behouden blijft, maar liever nog uitgebreid. Met 6 van de 11 fonteinen in
het 11-fountainsproject maken we ons eigen cultureel erfgoed. Van belang is om deze unieke
waterkunstwerken ook na 2018 te vermarkten door bijvoorbeeld arrangementen met daarin ook
aandacht voor de andere bezienswaardigheden binnen de steden. D66 vindt het terecht dat we een meer
dan evenredige financiële bijdrage hebben geleverd aan het project Culturele Hoofdstad, maar vindt
ook dat het limiet is bereikt.

Integriteit
Een goed bestuur is integer. En integer zijn is meer dan je aan de regels houden. D66 wil dat
bestuurders, raadsleden en ambtenaren binnen de gemeente zich bewust zijn van mogelijke
belangenconflicten en de schijn hiervan vermijden. We willen dat lokale bestuurders altijd
aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten en dat dit bespreekbaar is binnen de gemeente.
Daarnaast willen we zorgen voor een duidelijk integriteitsbeleid voor ambtenaren, inclusief een
klokkenluidersregeling.

Dienstbare gemeente
De gemeente is van haar inwoners en wij vinden dan ook dat de grondhouding van de medewerkers
van de gemeente dienstverlenend en oplossend moet zijn. Onze gemeente staat aan de vooravond van
ingrijpende veranderingen. De gemeente krijgt meer taken en naar verhouding minder geld om die
taken uit te voeren. De gemeente moet een beweging maken van een regelende gemeente naar een

compacte, faciliterende gemeente die samenwerkt met burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. De (kwaliteit van) digitale bereikbaarheid, digitale producten en digitale diensten is
daarbij cruciaal.
D66 vindt dat dienstverlening inhoudt dat de gemeente zoveel mogelijk zaken dicht bij de inwoners
organiseert. Maatwerk dus. Dat houdt onder andere in dat de gemeente aangepaste service moet kunnen
leveren als de omstandigheden van inwoners dat vragen.
Een compacte, faciliterende en samenwerkende gemeente betekent een – digitaal – bereikbare
gemeente. D66 vindt dat het digitaal loket van de gemeente nog verder uitgebouwd en verbeterd kan
worden, zodat de dienstverlening van de gemeente naar haar bewoners completer, sneller, efficiënter en
dus goedkoper moet. Bij aanvragen (voor evenementen, verbouwingen, andere vergunningen) willen
we dat er één ambtenaar verantwoordelijk wordt voor de afhandeling van de aanvraag.

Kernenbeleid en Clusteragenda
De dorpen en wijken in steden, de zogenaamde kernen, zijn van groot belang voor de leefbaarheid. We
willen inwoners een rol (blijven) geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen bij
vernieuwingen. De rol van dorps- en wijkbelangen vinden wij heel belangrijk en waardevol. Ook
andere belangenpartijen moeten worden meegenomen in het proces. Naast het kernenbeleid, zijn we de
afgelopen periode begonnen met de inrichting van clusters: groepen van dorpen en wijken hebben een
agenda opgesteld ten aanzien van belangrijke voorzieningen in hun cluster. Deze agenda zal actief op
de agenda van het college en de raad moeten komen, inclusief de financiering hiervoor.

Bibliotheken
D66 vindt het bestaan en de toegang tot een goede bibliotheek van groot belang. We blijven
vasthouden aan het beleid dat in kleinere kernen prioriteit wordt gegeven aan de jeugd door
schoolbibliotheken en aan boek bezorging aan huis voor minder mobiele inwoners. Maar de
bibliotheek is meer dan alleen een uitleenpunt van boeken. Het is een onmisbare maatschappelijke
voorziening in een open en moderne samenleving waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. De
bibliotheek levert een breed palet aan belangrijke maatschappelijke opbrengsten. Als veilige en
neutrale plek voor ontmoeting en gemeenschapsactiviteiten draagt ze bij aan het slaan van culturele
bruggen en sociale cohesie. Met kennis en informatie maakt ze burgers zelfredzaam en stimuleert ze
actieve participatie op de arbeidsmarkt en in het democratische proces. Door educatieve activiteiten
stimuleert zij een ‘leven lang leren’ en een florerende kenniseconomie. En als culturele publiekstrekker
weet zij een culturele en economische ‘boost’ te geven. Een belangrijke ontwikkeling is de DigiTaalhuizen. Dit zijn plekken in de bibliotheek waar mensen hulp kunnen krijgen met taal en
computeren. Van groot belang voor het terugdringen van laaggeletterdheid in onze gemeente.

Kunst en cultuur
Sudwest Fryslan heeft een rijke en diverse professionele en amateur kunstcultuur. D66 is daar enorm
trots op. D66 zet in op het behouden en op alle mogelijke manieren versterken van deze kunstcultuur.
De gemeente neemt daar organisatorische, verbindende en financiële verantwoordelijkheid in. We zijn
van mening dat door de bezuinigingen van afgelopen jaren de financiële ondergrens bereikt is,
eventuele extra bezuinigingen zullen de culturele infrastructuur binnen onze gemeente direct aantasten.
Het CultuurKwartier Sneek-Sudwest Fryslân (CKS) is actief in de hele gemeente en financieel
afhankelijk van de bijdrage van de gemeente. D66 wil CKS minimaal op dit niveau blijven
ondersteunen.

Stadhuis Bolsward

Het stadhuis van Bolsward krijgt een prachtige nieuwe functie: historisch centrum Westergo.Het is
voor D66 van het grootste belang dat dit in 2019 (volgens planning) opgeleverd wordt en dat daarna
een brede, diverse programmering volgt die er voor zal zorgen dat de rijke historie van onze gemeente
ontsloten zal worden en er een bruisende ontmoetingsplek zal ontstaan, die niet alleen voor Bolsward,
maar de hele regio een belangrijke functie zal vervullen.

Cultureel erfgoed
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 vindt het belangrijk dat onze
samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om
het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en
politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid, met oog voor zowel behoud als vooruitgang, is
hiervoor onmisbaar. Onze gemeente heeft zeer veel (rijks)monumenten. Het draagt bij tot een prachtige
omgeving om in te wonen en te werken. Ook voor het toerisme is dit van belang. D66 vindt het
belangrijk om eigenaren informatie te geven over rechten en plichten en ze te ondersteunen in de
procedures met betrekking tot het onderhoud en renovatie. Maar ook een bredere bewustwording van
onze historie is binnen onze gemeente belangrijk. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op het budget,
dit zal opnieuw moeten worden bekeken. Hierbij moet ook gekeken worden naar toerisme. Ons
cultureel erfgoed is ons visitekaartje, niet alleen voor -toekomstige- inwoners, maar ook voor de
toeristen. Een meer integrale aanpak is dus gewenst.

Leegstand en leefbaarheid
In onze steden en dorpen blijft leegstand van winkels en woningen een aandachtspunt. D66 wil
innovatieve initiatieven op dit gebied aanmoedigen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gemeente hiertoe
ruimte moet geven in bestemmingsplannen en in de toekomstige uitvoering van de nieuwe
omgevingswet.

Tweedeling tegen gaan
In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Wanneer sociale
mobiliteit stokt, stopt de rechtvaardigheid en groeit wantrouwen. Wij maken ons sterk voor een open
samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Cultuur en onderwijs
Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen “hobby” of luxe voor enkelen. Kunst,
cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op
zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde
voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook
economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en is op
die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.
Ook in het onderwijs is cultuur is van groot belang. Het heeft een opvoedende en verbindende functie.
Cultuur is van ons allemaal. Elk kind moet hiermee kennis kunnen maken, omdat het een verrijking is.
Daarom wil D66 aandacht voor cultuur op elke basisschool en voortgezet onderwijs als vast onderdeel
van het lesprogramma. En wordt de cultuurkaart in nieuwe vorm voortgezet. D66 wil het ingezette
beleid van de cultuurcoaches doorzetten, maar het aanbod verbreden naar alle scholen in onze
gemeente.

Kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een open en verbonden samenleving. Een bloeiende creatieve
sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Bovendien maakt dit Nederland
aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

Leven lang leren
Alleen door een leven lang te blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil het
onderwijs zo inrichten dat blijven leren voor iedereen mogelijk is. Wij streven er ook naar dat mensen
zonder werk en startkwalificatie door blijven leren.
D66 wil dat ook werkenden in onze gemeente en in de buurt een deeltijdopleiding kunnen volgen, van
MBO tot bachelor en master, ongeacht hun leeftijd. Dit vraagt een goed en flexibel aanbod van avonden weekendonderwijs dat beter aansluit op de vraag van werkenden en volwassenen. Daarbij wil D66
dat er voldoende mogelijkheden zijn om een opleiding te betalen.

Vroege en voorschoolse educatie
D66 wil dat vroeg- en voorschoolse educatie voor alle kinderen vergoed wordt in plaats van alleen voor
kinderen van ouders die werken, want op die manier lopen kinderen van ouders die niet werken al
vroeg achterstanden op. Bovendien: ieder kind heeft het recht om zich vanaf jonge leeftijd te
ontwikkelen. D66 wil hier daarom, als dit landelijk niet wordt geregeld, gemeentelijk budget voor
vrijmaken.

Integrale kindcentra en Brede school
Scholen zijn een centraal ontmoetingspunt in wijken, dorpen of clusters van dorpen. Juist bij scholen
kunnen we, ook in krimpgebieden, voorzieningen samenvoegen zodat deze voor iedereen goed
bereikbaar zijn.
D66 wil daarom (blijven) inzetten op het doorontwikkelen van Integrale kindcentra, waar voor- en
naschoolse opvang en school worden gecombineerd in één gebouw. Op sommige plekken in de
gemeente kunnen we dit ook combineren met bijvoorbeeld een bibliotheekfunctie, dorpshuis en
dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking. Bij het opzetten van Integrale
kind/dorp/wijkcentra is het belangrijk dat de inwoners meedenken en een belangrijke rol spelen in de
invulling.

Ruimtelijke Ordening
D66 is voorstander van duurzaam bouwen voor de lange termijn. We zetten in op hergebruik van
leegstaande panden en gebouwen waar mogelijk. We willen woningen voor meerdere generaties.
Maatwerk stelt D66 hierbij centraal waarbij de ruimte en ideeën van initiatiefnemers uit de
woongemeenschappen zelf van groot belang zijn. De gemeente is coöperatief en ondersteunend.

Wonen
D66 wil dat wij als gemeente flexibel omgaan met andersoortige vormen van wonen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan “Tiny houses” en kangoeroewonen. Vooral initiatieven vanuit de mienskip zelf
moeten hierbij actief worden ondersteund.

Kernenbeleid en Clusteragenda
De dorpen en wijken in steden, de zogenaamde kernen, zijn van groot belang voor de leefbaarheid. We
willen inwoners een rol (blijven) geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen bij
vernieuwingen. De rol van dorps- en wijkbelangen vinden wij heel belangrijk en waardevol. Ook
andere belangenpartijen moeten worden meegenomen in het proces. Naast het kernenbeleid, zijn we de
afgelopen periode begonnen met de inrichting van clusters: groepen van dorpen en wijken hebben een
agenda opgesteld ten aanzien van belangrijke voorzieningen in hun cluster. Deze agenda zal actief op
de agenda van het college en de raad moeten komen, inclusief de financiering hiervoor.

Sport voor iedereen
D66 vindt dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en vitale bevolking. Helaas is het
nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen.
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen sporten minder dan kinderen van rijke ouders en dat
vinden wij niet acceptabel. Alle kinderen verdienen gelijke ontwikkelkansen. Wij blijven daarom
inzetten op de sportsnuffelweken en buurtsportcoaches.Ook willen we dat de vergoeding van
sportactiviteiten in de kindpakketten moet zitten die de gemeente aanbiedt. Ook willen we inzetten op
bewegingsprogramma’s voor mensen met een beperking en ouderen.
D66 is tevreden over het huidige sportbeleid. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende en
verbindende rol. Wel ligt er nog een taak op het gebied van bekendheid. We moeten er op inzetten dat
niet alleen elke inwoner mee kan doen, maar dat ook iedere inwoner weet dat hij mee kan doen.

Ondernemen
Onze gemeente is ondernemend, en zo hoort het. Er is veel ruimte voor mooie bedrijven die van groot
belang zijn voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid.

Bedrijventerreinen
Om ruimte te geven aan economische ontwikkelingen binnen Sudwest-Fryslân dienen er voldoende
bedrijventerreinen beschikbaar te zijn. Ook moet er binnen de bedrijventerreinen sprake zijn van
diversiteit. D66 houdt daarbij wel oog voor de economische omstandigheden en gaat voor een
realistische koers die zoveel mogelijk aansluit op behoefte. Dit betekent dat we kritisch blijven kijken
naar doorontwikkeling van bestaande plannen. Ook samenwerking met omringende gemeenten is
hierbij van belang. D66 wil leegstand inventariseren en renoveren en verkopen van bestaande
leegstaande locaties bevorderen: beter beschikbare percelen eerst gebruiken (inbreiden) dan uitbreiden.

MKB
Het midden en kleinbedrijf (mkb) vormt voor onze gemeente een belangrijke basis voor de
werkgelegenheid. De gemeente is voor sectoren als toerisme, watersportindustrie, land- en veeteelt, en
visserij een aantrekkelijke locatie. De gemeente moet ondernemers ruimte geven voor hun ideeën en
meedenken over hoe het beter kan. De gemeente moet als partner, met als gedeeld belang een gezonde
werkgelegenheid, betrouwbaar en professioneel zijn. De gemeente heeft een ondernemersloket en
werkt met accountmanagers die de ondernemers moeten faciliteren en meedenken met de ondernemers

als het gaat om vergunningen en bestemmingsplannen. Het moet niet “nee, tenzij” zijn, maar “ja, mits”.
Het midden en kleinbedrijf is naast een banenmotor ook een innovatiemotor. Deze motor wil D66
aanjagen door te zorgen voor een betere aansluiting van het mkb bij regionale onderwijsinstellingen.
D66 wil kennisclusters van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen creëren.

Watersport
Onze gemeente is qua watersport een unieke plek. We kunnen zelfs zeggen dat Sudwest Fryslân het
watersportcentrum van Nederland is. Toch staat de sector onder druk. De oude manier van bootje
verhuren is voorbij en D66 wil dat de gemeente open staat voor nieuwe vormen van watersport zoals
Kitesurfen. Ook voor nieuwe vormen van ondernemen binnen de watersport als het leasen van boten.

Economie
D66 wil blijven inzetten op de sectoren toerisme, landbouw, agribusiness, energie/water, scheeps-en
jachtbouw en zorg. We zien in onze gemeente goede kansen en noodzaak in de samenwerking tussen
de bedrijven in deze sectoren en de verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook in de
samenwerking binnen en tussen de sectoren.
D66 is voorstander van maatregelen om startende ondernemers te interesseren voor vestiging in de
gemeente en hen de helpende hand te bieden bij het vinden van een geschikte vestigingsplaats.

Ondernemen
Onze gemeente barst van de bedrijvigheid. Toch is er ook nog ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. D66
wil dat de gemeente een warm welkom biedt aan jong, innovatief ondernemerschap. We bieden als
gemeente een prachtig vestigingsklimaat waar kleine en grotere bedrijven op korte afstand van de
randstad licht, lucht en ruimte hebben om te ondernemen. Bedrijfsverzamelgebouwen kunnen een
stimulerende omgeving bieden (zie ook ZZP). D66 wil daarnaast aansluiten bij het GreenDeals
programma: een landelijk programma, waarbij vernieuwende en duurzame projecten steun krijgen van
de overheid.
Nieuwe ondernemingen/ondernemers (start-ups) zouden gesteund moeten worden, D66 wil de OZB
voor de eerste 3 jaar niet heffen.
Als het gaat om de vestiging van grote bedrijven is het ook belangrijk dat we buiten de
gemeentegrenzen durven te kijken. De samenwerking met de F4 gemeenten (Súdwest-Fryslân,
Heerenveen, Drachten en Leeuwarden) is daarbij heel belangrijk. Samen met de andere grote
gemeenten werken we aan werkgelegenheid in Fryslân.

Zzp’ers
Zzp’ers vormen een belangrijke groep werkenden. Uitwisseling en samenwerking zou verder
gestimuleerd moeten worden. We steun(d)en initiatieven waarbij een inspirerende omgeving met
flexibele werkplekken geboden wordt, zoals de Strookjesfabriek en de Flexwerk locatie MiXL in
Sneek. We willen kijken of er nog meer behoefte is voor dergelijke voorzieningen om zo startups/ZZPers de kans te geven elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen. De gemeente zou
kunnen faciliteren door beschikbare ruimtes gratis of tegen een gunstig tarief aan te bieden.

Landbouw en veeteelt

Onze gemeente heeft een lange historie in landbouw en veeteelt, het vormt een belangrijke pijler voor
onze economie. Wij willen dat landbouwbedrijven een toekomstperspectief hebben/krijgen door zich te
specialiseren in duurzame en diervriendelijk producten, met lagere maatschappelijke kosten voor het
milieu en de volksgezondheid. Boeren moeten zich richten op kwaliteit en innovatie. Boeren zijn
ondernemers die op eigen benen staan en zo hoort het. Ze vormen onderdeel van de gemeenschap, waar
boeren een bijzondere rol kunnen innemen om de natuur te beschermen. D66 wil de boeren faciliteren
in de rol als natuurbeheerder.
D66 zal uitbreiding van intensieve dier- en veehouderij ontmoedigen en is tegen een verdere
verruiming van de omvang en het aantal mega-stallen. De consumptie van biologische producten groeit
sneller dan de markt voor algemene levensmiddelen, een reden om deze sector extra te stimuleren en
faciliteren. Daar waar uitbreiding van agrarische bedrijven plaatsvindt, is D66 voorstander van de Nije
Pleats methode waarin meerdere belanghebbende partijen geraadpleegd en betrokken worden.

Onderwijs en werk
Er moet werk gemaakt worden van de afstemming tussen bedrijven en onderwijs. Te vaak is het nog zo
dat deze twee elkaar niet weten te vinden. De gemeente kan hierbij helpen door haar netwerk aan te
spreken en te faciliteren. Het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen elkaar enorm versterken. Door
bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden maar ook andersom, doordat ondernemers gastlessen komen
geven op scholen. Met het bedrijfsleven en het onderwijs wil D66 kijken op welke manier het
aanleggen van een sterk netwerk tussen het onderwijs en bedrijfsleven precies vorm kan krijgen. D66
zet in op een Leven Lang Leren voor iedereen.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord
ondernemen, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van kansen voor werkzoekenden, re-integratie en
stage.
D66 wil dat er bij alle inkoop- en aanbestedingstrajecten in selectie- en gunningcriteria voorwaarden
worden gesteld aan de mate waarin de ondernemers maatschappelijke activiteiten in de gemeente
ondersteunen. Ook wil D66 dat er in geval van werken en diensten, er minimaal 5% van de
aanneemsom ingezet wordt voor activiteiten gericht op de re-integratie van werkzoekenden, het
beschikbaar stellen van stageplekken en/of leerlingplaatsen.

Toerisme en toeristenbelasting
Toerisme is een van de belangrijkste pijlers voor onze gemeente. Het is van belang dat de gemeente
deze sector ze goed mogelijk faciliteert. Wij willen een optimale gastvrije gemeente zijn. D66 wil dat
de gemeente, in samenwerking met Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland (SRM) en andere
belanghebbenden, een onderzoek doet naar het belang van toerisme voor onze gemeente, een kostenbatenanalyse. Met de resultaten van dit onderzoek willen we het beleid aanscherpen. Sommige
gemeenten boeken goede resultaten met de afschaffing van toeristenbelasting, wellicht is dit ook voor
ons een optie.

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en succes. Landelijk wil D66 onderwijs weer de kwaliteit
en aandacht geven die het verdient, met leraren die het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen
halen. En een overheid die daar waardering voor heeft. Onderwijs betekent voor D66 een leven lang
leren. Zodat mensen zichzelf blijven ontwikkelen.

Conciërge op elke school
D66 vindt het belangrijk dat elke (basisschool in onze gemeente) een conciërge krijgt. D66 wil hier op
landelijk niveau in investeren. Een conciërge neemt leerkrachten veel werk uit handen die zij
vervolgens weer kunnen besteden aan hun kerntaken. Een conciërge is bovendien een onmisbare
duizendpoot op school. Hij of zij kan veel bijdragen aan de algemene veiligheid op school en aan het
gevoel van geborgenheid op school.

Passend onderwijs
Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. D66 wil dat elk kind een passende plek binnen
het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of een kind hoogbegaafd is of juist meer moeite
heeft om mee te komen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar
capaciteiten. We willen dit als gemeente ondersteunen door ervoor te zorgen dat het onderwijs goed
aansluit op de (jeugd)zorg en ervoor te zorgen dat de (regionale) samenwerkingsverbanden helder en
transparant zijn, zodat ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn.
D66 wil bij de scholen van SWF werkplekken realiseren voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Verder willen we dat de wethouder de raad tijdig informeert over ontwikkelingen in het
passend onderwijs en het onderwijs in het algemeen zodat de gemeenteraad tijdig kan bijsturen als dat
nodig is.

Cultuur en onderwijs
Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen “hobby” of luxe voor enkelen. Kunst,
cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op
zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde
voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook
economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en is op
die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.
Ook in het onderwijs is cultuur is van groot belang. Het heeft een opvoedende en verbindende functie.
Cultuur is van ons allemaal. Elk kind moet hiermee kennis kunnen maken, omdat het een verrijking is.
Daarom wil D66 aandacht voor cultuur op elke basisschool en voortgezet onderwijs als vast onderdeel
van het lesprogramma. En wordt de cultuurkaart in nieuwe vorm voortgezet. D66 wil het ingezette
beleid van de cultuurcoaches doorzetten, maar het aanbod verbreden naar alle scholen in onze
gemeente.
Kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een open en verbonden samenleving. Een bloeiende creatieve
sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Bovendien maakt dit Nederland
aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

Kleine scholen
Voor D66 is het uitgangspunt voor kleine scholen “kwaliteit voor kwantiteit”. Een kleine school die het
goed doet verdient het ook om door te kunnen gaan. Maar kleine scholen zijn ook kwetsbaar. Waar
sluiting dreigt vanwege krimpend leerlingaantal wil D66 inzetten op oplossingen die zoveel mogelijk

“van onderop” komen. Ouders, scholen, gemeenschappen hebben een sterke stem hierin. Daarin
moeten we ook flexibel kunnen zijn en ruimte bieden aan innovatieve oplossingen op het gebied van
bijvoorbeeld huisvesting en leerlingenvervoer.

Voortijdig schoolverlaten
Het percentage schoolverlaters in onze gemeente is het laagste van heel Nederland. Daar zijn we
terecht trots op. Toch blijft het iets om scherp op te zijn. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een
groter risico op onnodige (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om
voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. We willen school/onderwijsactiviteiten die beter aansluiten bij
de behoeften van jongens. We houden een strakke verzuimregistratie bij, signaleren uitval van jongeren
tijdig en gaan spijbelen tegen. We willen dat de gemeente hier in het kader van de leerplichtwet het
huidige gemeentelijke beleid voortzet.

Fietsers en fietspaden
D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt
het netwerk van fietsverbindingen verbeterd, onder andere door meer stallingvoorzieningen in
stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid
voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen.
Het fietsverkeer dient zoveel mogelijk gescheiden te worden van het autoverkeer om de veiligheid zo
groot mogelijk te maken. In het buitengebied van de gemeente moet meer aandacht komen voor fietsen wandelpaden. Dit heeft een tweeledig doel. Het moet veiliger worden voor gebruikers, vooral
schoolkinderen en recreanten. Ook verhoogt het de toeristische aantrekkingskracht van het
buitengebied.
D66 wil dat de gemeente een integraal fietspadenplan/fietspadenvisie gaat ontwikkelen waarbij we het
netwerk van nu in kaart brengen en de gewenste toevoegingen ook. Op die manier kunnen we op een
doordachte en grondige manier ons fietspadennetwerk optimaliseren. Hierbij moeten we ook aansluiten
op het Fietsplan van de Provincie Fryslân.
D66 wil daarnaast dat er, net als op verschillende Waddeneilanden, fietspaden aan de buitenkant van de
dijk komen. Dit trekt onder andere meer toeristen, maar laat ook de eigen inwoners meer genieten van
het IJsselmeer.

Leven lang leren
Alleen door een leven lang te blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil het
onderwijs zo inrichten dat blijven leren voor iedereen mogelijk is. Wij streven er ook naar dat mensen
zonder werk en startkwalificatie door blijven leren.
D66 wil dat ook werkenden in onze gemeente en in de buurt een deeltijdopleiding kunnen volgen, van
MBO tot bachelor en master, ongeacht hun leeftijd. Dit vraagt een goed en flexibel aanbod van avonden weekendonderwijs dat beter aansluit op de vraag van werkenden en volwassenen. Daarbij wil D66
dat er voldoende mogelijkheden zijn om een opleiding te betalen.

Vroege en voorschoolse educatie
D66 wil dat vroeg- en voorschoolse educatie voor alle kinderen vergoed wordt in plaats van alleen voor
kinderen van ouders die werken, want op die manier lopen kinderen van ouders die niet werken al
vroeg achterstanden op. Bovendien: ieder kind heeft het recht om zich vanaf jonge leeftijd te

ontwikkelen. D66 wil hier daarom, als dit landelijk niet wordt geregeld, gemeentelijk budget voor
vrijmaken.

Huisvesting scholen
In een gezonde school leer je beter. Veel schoolgebouwen zijn niet gezond. Dat geldt vermoedelijk ook
voor Súdwest-Fryslân. Er is te weinig licht en lucht waardoor het snel bedompt wordt. Ook gaat er in
schoolgebouwen veel energie verloren. D66 wil onderzoeken hoe het gesteld is met het werkklimaat en
energiegebruik van de schoolgebouwen in onze gemeente. Ook willen wij gaan onderzoeken hoe de
scholen in onze gemeente kunnen aansluiten bij het overheidsproject “Green deal scholen” waarmee
we schoolgebouwen schoner, gezonder en slimmer kunnen maken.

Onderwijs en de gemeente
Onderwijs is voor D66 altijd een kernonderwerp geweest. Goed onderwijs zet deuren open naar een
mooie toekomst. Als gemeente kunnen we veel meer betekenen voor het onderwijs dan slechts
huisvestingsbeleid vormgeven. Als gemeente hebben we tenslotte een direct belang bij goed en divers
onderwijs in onze gemeente: Het verhoogt de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat en zorgt voor
ontwikkelkansen voor onze inwoners.
Als gemeente moeten we dan ook een actieve rol pakken en samen met de onderwijsinstellingen
inzetten op een goede samenwerking en een ambitieuze onderwijsagenda. Als gemeente kunnen we
onder andere aanmoedigen, innovatie ondersteunen, contacten leggen en uitdagen. Om ervoor te
zorgen dat de gemeenteraad op de hoogte blijft van de staat van het onderwijs in Súdwest Fryslân wil
D66 een jaarlijkse themabijeenkomst onderwijs instellen waarin bestuurders en de gemeenteraad in
gesprek gaan met docenten en onderwijsbestuurders.
Als gemeente moeten we ruimte geven en hulp bieden aan innovatieve onderwijsconcepten zoals die
nu ook al een thuis vinden in onze gemeente. Om scholen extra aan te moedigen zich te ontwikkelen
wil D66 een gemeentelijke Onderwijsprijs instellen met daarbij een leraar van het jaar verkiezing.

Integrale kindcentra en Brede school
Scholen zijn een centraal ontmoetingspunt in wijken, dorpen of clusters van dorpen. Juist bij scholen
kunnen we, ook in krimpgebieden, voorzieningen samenvoegen zodat deze voor iedereen goed
bereikbaar zijn.
D66 wil daarom (blijven) inzetten op het doorontwikkelen van Integrale kindcentra, waar voor- en
naschoolse opvang en school worden gecombineerd in één gebouw. Op sommige plekken in de
gemeente kunnen we dit ook combineren met bijvoorbeeld een bibliotheekfunctie, dorpshuis en
dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking. Bij het opzetten van Integrale
kind/dorp/wijkcentra is het belangrijk dat de inwoners meedenken en een belangrijke rol spelen in de
invulling.

Andere standpunten
Bekijk de andere verkiezingsstandpunten...

Aanbestedingsbeleid
Het is belangrijk dat juist regionale ondernemers bij aanbestedingen in de gemeente de voorkeur
krijgen. Tegenwoordig wordt in gemeenten vaak gekozen voor het Europees aanbestedingsbeleid. Op
zich is dit een goede keuze omdat het de aanbesteding eerlijker en meer open maak. Maar als gemeente

moeten we er op letten dat we het speelveld niet te ingewikkeld maken door zelf allerlei regels toe te
voegen. Het aanbestedingsbeleid moet open en toegankelijk zijn.

Europese middelen
D66 wil dat de gemeente zich goed bewust is van kansen op Europees gebied. We willen dan ook dat
we binnen de gemeente zorgen dat we voldoende kennis in huis hebben over Europa. Dat kan door aan
te sluiten bij bijvoorbeeld het Europabeleid van de Provincie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), maar als dat niet voldoet moeten we zelf actie ondernemen. Als gemeente alleen is het moeilijk
om om in Europa gehoord te worden. We moeten daarom samenwerken en daarvoor moeten we ook
verder kijken dan alleen onze directe omgeving en de eigen Provincie. Samenwerking met bijvoorbeeld
de andere IJsselmeergemeentes of andere regio’s in Europa zou in de toekomst kansen kunnen bieden
voor onze gemeente.

Openbaar vervoer
In een plattelandsgemeente als Súdwest-Fryslân is openbaar vervoer een essentieel onderdeel van de
leefbaarheid. D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren door het bieden van meer kwaliteit
en betere aansluitingen. Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, onder andere door
het toegankelijk maken van het vervoer, haltes en opstapplaatsen voor minder validen.
De door vrijwilligers in stand gehouden buurtbus is een belangrijke voorziening in onze gemeente. In
de gemeente Súdwest-Fryslân zijn verschillende bus- en treindiensten. De gemeente moet zich inzetten
voor haltes op de juiste plaatsen, informatie over het openbaar vervoer, de toegankelijkheid,
luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Daarin staan voor D66 de ideeën en wensen van de bewoners van
onze gemeente centraal.
Richting de provincie dringen we aan op vergroenen van ons OV stelsel en op de inzet van een dubbel
spoor tussen Leeuwarden en Sneek. Zo maken we OV een aantrekkelijker alternatief.

Parkeerbeleid
Voor ondernemers en voor klanten zijn voldoende en bereikbare parkeerplaatsen van groot belang. D66
wil voor alle toeristische kernen van de gemeente gratis parkeerplekken bieden. De kosten van het
parkeren in de binnenstad van Bolsward en Sneek blijven op het huidige peil, eventuele verliezen
worden niet doorberekend. D66 wil dat de gemeente onderzoek doet naar de capaciteit van de
parkeergarages. Mocht de conclusie zijn dat er sprake is van overcapaciteit dan gaan we kijken naar
een nieuwe bestemming.
In die plaatsen waar er in de kern kort geparkeerd mag worden ervaren inwoners dat de handhaving
niet of nauwelijks plaatsvindt. D66 vindt dat de gemeente duidelijk en consequent moet zijn en dat er
gehandhaafd moet worden.

Evenementen
In onze gemeente zijn talloze grote en kleine evenementen. D66 vindt dat deze evenementen belangrijk
zijn voor onze economie en het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. Ze zorgen voor
verlenging van het toeristische seizoen voor zowel toeristen als eigen inwoners. Daarnaast vergroten ze
de zichtbaarheid van de gemeente en dragen bij aan een mooie gemeente om in te wonen. Al met al iets
dat we als gemeente moeten blijven stimuleren en faciliteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een
gemeentelijke evenementencoördinator aangewezen is waar organisatoren van evenementen terecht

kunnen voor alle zaken die ze bij de gemeente moeten regelen inzake hun evenement. Deze
evenementencoördinator blijft aanspreekpunt en regelt het benodigde binnen de organisatie.

Belastingen
De gemeente Súdwest-Fryslân zit bij de middenmoot als het gaat om de hoogte van de gemeentelijke
belastingen. D66 is van mening dat ook deze belastingen niet hoger hoeven te zijn dan noodzakelijk.
D66 zet zich in om de belastingen voor de inwoners van Súdwest-Fryslân voor de komende jaren dan
ook niet verder te laten te stijgen.

Digitale veiligheid
De privacy en digitale veiligheid van onze inwoners moet maximaal beschermd worden. Inperkingen
van vrijheden of inbreuken op privacy ter bevordering van de veiligheid dienen verantwoord te
worden. Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn, en
getoetst te worden door de gemeenteraad.
Op lokaal niveau is er nog weinig aandacht voor digitale privacy en veiligheid. De gemeente beschikt
over digitale persoonsgegevens, zoals de informatie in de Gemeentelijke Basisadministratie. En vaak
gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld ten aanzien van Jeugdzorg en AWBZ. Mensen moeten
erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan en dat hun privacy
gewaarborgd wordt. D66 wil dan ook dat de gemeente een lokale digitale veiligheidsstrategie opstelt.

Fietsers en fietspaden
D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt
het netwerk van fietsverbindingen verbeterd, onder andere door meer stallingvoorzieningen in
stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid
voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen.
Het fietsverkeer dient zoveel mogelijk gescheiden te worden van het autoverkeer om de veiligheid zo
groot mogelijk te maken. In het buitengebied van de gemeente moet meer aandacht komen voor fietsen wandelpaden. Dit heeft een tweeledig doel. Het moet veiliger worden voor gebruikers, vooral
schoolkinderen en recreanten. Ook verhoogt het de toeristische aantrekkingskracht van het
buitengebied.
D66 wil dat de gemeente een integraal fietspadenplan/fietspadenvisie gaat ontwikkelen waarbij we het
netwerk van nu in kaart brengen en de gewenste toevoegingen ook. Op die manier kunnen we op een
doordachte en grondige manier ons fietspadennetwerk optimaliseren. Hierbij moeten we ook aansluiten
op het Fietsplan van de Provincie Fryslân.
D66 wil daarnaast dat er, net als op verschillende Waddeneilanden, fietspaden aan de buitenkant van de
dijk komen. Dit trekt onder andere meer toeristen, maar laat ook de eigen inwoners meer genieten van
het IJsselmeer.

Privacy
Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer. Door toenemende dataregistratie en
voortschrijdende techniek staat de privacybescherming onder druk. D66 vindt dat verschillende
dossiers niet zonder toestemming van individuele burgers gekoppeld mogen worden en dat burgers
altijd hun eigen data moeten kunnen inzien en corrigeren. Persoonsgegevens zijn eigendom van het
individu, niet van de overheid.

Gemeenten zijn lang niet altijd bestendig tegen hackeraanvallen en dergelijke. We hebben als gemeente
een plicht om de gegevens van onze inwoners te beschermen. D66 wil daarom een onderzoek naar de
privacy status van onze gemeente en op basis daarvan moet een verbeterplan komen (als dat nodig
is). De balans tussen veiligheid en privacy moet worden gewaarborgd.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke verworvenheid die we moeten koesteren. Veiligheid begint nog steeds
vooral bij onszelf door oog te hebben voor elkaars belangen en elkaar aan te spreken op onveilige
situaties. Maar soms is het onvermijdelijk dat de gemeente daarin een rol heeft, bedoeld of onbedoeld.
In onze gemeente speelt de Veiligheidsregio een belangrijke rol. Brandweer en traumadiensten worden
van daaruit centraal aangestuurd. Wij vinden dat veiligheid voor alles gaat en we moeten dus kritisch
blijven toetsen of de schaalvoordelen in een dergelijke veiligheidsregio niet ten koste gaan van onze
leefbaarheid.
Hoewel we niet houden van een betuttelende overheid, vindt D66 wel dat handhaving prioriteit moet
hebben en houden. Minder regels, maar mensen daar wel aan houden. Goede afspraken tussen politie,
horecaondernemingen en gemeentelijke handhaving, bijvoorbeeld over sluitingstijden en
geluidsoverlast, zorgen voor een leuke avond uit, voor iedereen.
In kwetsbare wijken moet de gemeente samen met de politie een integraal veiligheidsplan opstellen
waarbij de inbreng van de bewoners wordt meegenomen. De wijkagent moet zichtbaar en bereikbaar
zijn.
De inzet van cameratoezicht is niet taboe, maar de argumenten voor de privacy en effectiviteit moeten
overtuigend zijn. Wanneer de gemeente besluit tot cameratoezicht , dan is dit voor een vooraf bepaalde
termijn die pas wordt voortgezet na evaluatie door de gemeenteraad

Meertaligheid
Fryslân is uniek in Nederland met haar eigen officiële landstaal. Ook het Stadsfries hoort thuis in
Fryslân en draagt bij aan de rijke cultuur binnen Fryslân. D66 staat positief tegenover het stimuleren en
behouden van deze belangrijke cultuuruitingen in onze gemeente. De houding tegenover het
(stads)Fries en varianten zoals het Hylpers is positief. Recente ontwikkelingen laten zien dat
meertaligheid en meertalig opvoeden ook veel kansen bieden en D66 juicht de meertalige opvang en de
meertalige scholen in onze gemeente dan ook toe. D66 wil meertaligheid, waaronder het Fries, blijven
stimuleren en bevorderen. Dat kan door de zichtbaarheid van meertaligheid op straat, ook voor
toeristen.
Het Fries is als communicatiemogelijkheid tussen de gemeente en inwoners steeds vanzelfsprekender.
Dit is een positieve ontwikkeling die D66 van harte ondersteunt. D66 is wel van mening dat de
mededelingen vanuit de gemeente (waaronder vacatures) niet uitsluitend in het Fries gepubliceerd
zouden moeten worden. D66 wil streven naar tweetalige publicaties van dergelijke berichten, waarmee
Nederlandstalige en Friestalige burgers bediend worden.

Drugsbeleid, alcohol en tabak
Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen voor D66 belangrijke
uitgangspunten. D66 wil een goede voorlichting over alcohol- en drugsgebruik voor jongeren en hun
ouders en docenten. D66 wil strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van
alcohol en drugs. D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng
worden gehandhaafd.

Wij kijken uit naar de goedkeuring van de WietWet door de eerste kamer. De gemeente zou toezicht
moeten kunnen houden op de veilige teelt en verkoop van wiet.

Leven & wonen
Súdwest-Fryslân is een geweldige gemeente om in te wonen. De gemeente moet bewoners betrekken
en ondersteunen om dit zo te houden, voor iedereen.

De Nieuwe Gemeente
D66 wil de bewoners van onze gemeente een grotere en duidelijkere rol geven in de veranderingen en
verbeteringen in onze gemeente. We willen de diensten van de gemeente verder professionaliseren.

Sociaal domein
Het uitgangspunt van D66 op het gebied van sociaal beleid en zorg is vertrouwen in de burger. Het is
voor ons dus ook van het grootste belang dat de burger uitdrukkelijk betrokken wordt.

