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INLEIDING
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in Dantumadiel de start geweest van een nieuwe raadsperiode. Op
22 maart 2022 is het eerste overleg geweest tussen alle partijen in Dantumadiel. Tijdens dat overleg is
geconcludeerd dat een informatieproces overgeslagen kon worden. Gemeentebelangen Dantumadiel,
ChristenUnie, Sociaal Links en SGP willen op basis van de goede samenwerking in de periode 2018-2022
graag met elkaar verder. De intentie is er vanuit alle raadspartijen om onderlinge verhoudingen te verbeteren
en dat er naast een coalitieakkoord ook een raadsakkoord komt te liggen wat breed gedragen wordt.
Daarom hebben de coalitiepartijen zich ingezet om een zo minimaal mogelijk akkoord te maken. Op 31 maart
is er volledige overeenstemming gevonden en is dit smalle coalitieakkoord tot stand gekomen bestaande
uit een negental heldere basisafspraken. Het biedt veel ruimte om tot een breed gedragen raadsakkoord
te komen. De ruimte die is vrijgemaakt voor een breed raadsakkoord zorgt ervoor dat alle partijen op een
gelijkwaardige manier hun inbreng kunnen leveren.
De coalitiepartijen in Dantumadiel gaan op basis van de afspraken voor een herkenbare gemeente die
dichtbij haar inwoners staat. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers staat daarbij
centraal.

COALITIEAKKOORD GEMEENTEBELANGEN DANTUMADIEL,
CHRISTENUNIE, SOCIAAL LINKS EN SGP
SOSJAAL EN TICHTBY
•

Regie en initiatiefrol van de gemeente in het aanbieden van sociale huur- en sociale koopwoningen
(zonder winstoogmerk).

•

Sterke autonome gemeente, geen ruimte voor fusie of onderzoeken daarnaar. Opbouw van de nieuwe
organisatie onder het mandaat van het college houden en streven naar een zeer moderne en digitale
organisatie conform toekomstvisie.

•

Een hoge ambitie op social return bij de opbouw van de nieuwe organisatie.

•

Heldere kaders voor burgerparticipatie: we geven inwoners ruimte en duidelijkheid. De verwachtingen
moeten over en weer helder zijn. Participatie inzetten bij onderwerpen die relevant zijn voor inwoners.

•

De coalitiepartijen en het college spannen zich in voor het vinden van financiële ruimte om binnen
deze raadsperiode te komen tot een nieuwe brede school, met sportvoorziening en dorpshuisfunctie in
Feanwâlden.

•

Behoud van ambtsgebed.

•

Behoud van de winkelsluiting op zondag en een onderzoek naar draagvlak en behoefte in 2025 wat voor
eind juli 2025 wordt opgeleverd.

•

Extra inzet op contractmanagement met als doel fraudebestrijding en zelfverrijking in de zorg tegen te
gaan waarbij het resultaat ten gunste komt van armoedebestrijding, begeleiding en sociale activering
samen met onze stakeholders (bijvoorbeeld Dokwurk).

•

Slim besparen in het Sociaal Domein om te kunnen investeren op gezondheid.

Burgemeester Agricola

Wethouder Kempenaar

•
•
•
•

Programma 1 Ynwenner en Bestjoer
• Bedrijfsvoering & Organisatie
• Inkoop en aanbesteding
• Financiën en belastingen
• Dienstverlening
• Ontvlechting centrumregeling en opbouw nieuwe
organisatie

•
•
•
•
•
•
•
•

Burgerparticipatie
Communicatie
Bestuurlijke aangelegenheden
Regionale, nationale en internationale
samenwerking
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Openbare orde en veiligheid
Toezicht en handhaving, FUMO
Crisisopvang vluchtelingen
Rampenbestrijding
Personele zaken
Representatie
Kabinetszaken

(eerste locoburgemeester)

Programma 2 Mienskip
• Cultuur
Programma 3 Soarch en Wolwêzen
• Armoedebestrijding
• Participatiewet
• Schuldhulpverlening
Inburgering statushouders
Programma 4 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
• Werkgelegenheid en Dokwurk
• Sociale zaken / Inkomensondersteuning
• Economie
• Kabelnoord
• Recreatie en toerisme
• Fairtrade

Wethouder Wiersma

Wethouder Wielstra

Programma 2 Mienskip
• Jongerenwerk
• Welzijnswerk
• Onderwijs
• NME (Klyster)
• Sport
• Bibliotheken
• Muziekschool

Programma 3 Soarch en Wolwêzen
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Wonen en Zorg
• Publieke gezondheid

(Tweede locoburgemeester)

Programma 3 Soarch en Wolwêzen
• Jeugdwet
Programma 5 Wenjen en Omjouwing
• Ruimtelijke ordening / Grondbedrijf
• Bouwvergunningen
• Wonen / bouwen
• Gebouwen
• Milieu
• Afval
• Regionale Energie Strategie / Warmtetransitie
• Omgevingswet
• Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s)

(derde locoburgemeester)

Programma 6 Iepenbiere romte
• Verkeer, vervoer en mobiliteit
• Wegen, straten en pleinen
• Openbare verlichting en wegmeubilair
• Oevers, beschoeiingen en bruggen
• Water
• Openbaar groen
• Speeltuinen
• Buitensportaccomodaties
• Landschap
• Landbouw
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie

