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INLEIDING 

Wat is een raadsakkoord in relatie tot een collegeakkoord
In het raadsakkoord hebben de partijen uit de raad de afspraken verwoord over de plannen en ambities 
voor de bestuursperiode 2022-2026. De afspraken zijn op hoofdlijnen gemaakt en bieden ruimte voor 
nadere invulling.

Hoe het raadsakkoord tot stand is gekomen
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 was snel duidelijk dat de zittende collegepartijen met 
elkaar verder wilden. In samenspraak met alle partijen is er voor gekozen een beknopt collegeakkoord 
op te stellen zodat er volop ruimte bleef voor een raadsakkoord. In een aantal sessie waarbij alle 
partijen vertegenwoordigd waren is, eerst over het proces en vervolgens inhoudelijk, gesproken over 
de plannen en ambities die er binnen de raad leven. Alle partijen hebben hun inhoudelijke bijdrage 
geleverd aan, en onderschrijven het raadsakkoord.

Wat gebeurt er met het raadsakkoord?
In dit raadsakkoord zijn aan de hand van een aantal speerpunten de ambities van de raad 
weergegeven. De raad vraagt aan het college om de ambities uit te werken in concrete activiteiten.  
Op onderdelen wordt in dit raadsakkoord al voorbeelden geven hoe aan deze ambities invulling 
gegeven kan worden. De raad wenst tijdig bij de uitwerking van de voorstellen betrokken te worden. 

Per onderwerp kan daar een passende vorm voor gekozen worden waarbij ook externe partijen 
uitgenodigd kunnen worden. Periodiek zal de raad de voortgang, en een eventuele aanpassing, van 
het raadsakkoord bespreken.

- Hilbrand Visser

- Hilda Zwart

- Thea Smit-De Vries

- Sara Braaksma

- Ferry van der Ploeg

-  Heerke Kooistra

Namens de fracties:

CDA   

Sociaal Links 

ChristenUnie  

Gemeentebelangen Dantumadiel 

FNP 

SGP

BVNL -  Joran Jager



SPEERPUNTEN

Dienstverlening met menselijke maat

We willen werken aan een gemeente die werkt vanuit een open en dienstverlenende houding naar 
de samenleving. Met dienstverlening die passend is en mens- en oplossingsgericht. Het vraagt een 
verdere ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening, zowel digitaal als fysiek. De verbetering 
van de dienstverlening willen we bereiken door het beperken van (onnodige) regels. Bij actualisatie van 
verordeningen en beleidsregels wordt kritisch gekeken naar nut en noodzaak van bestaande regels. Ook de 
wordt ingezet op het handelen vanuit de ‘ja-mits’ gedachte door bestuurders en de ambtelijke organisatie. 
De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties wordt zo veel zo veel mogelijk verzorgd 
vanuit “één loket”. Speciale aandacht geven we aan het structureel inzetten op jongerenparticipatie bij 
beleidsontwikkeling.

Woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling

Op dit moment zijn er, met name voor jongeren en senioren, niet genoeg geschikte woningen voor onze 
inwoners. We willen daarom meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen en doorstroming bevorderen. 
Daarnaast willen we meer vraaggestuurd werken om zo flexibele en vernieuwende woonvormen mogelijk 
te maken. Om de woningbouwopgave te kunnen realiseren moeten we onderzoeken hoe we tot versnelling 
van woningbouw kunnen komen en hoe we belemmeringen voor versnelling en creatieve oplossingen 
kunnen wegnemen. Bijvoorbeeld door snelle procedures, actief grondbeleid, kangoeroewoningen, een 
huisvestingsverordening en een pilot lytse hûskes en erfpacht. Om goed te anticiperen op ruimtelijke 
ontwikkelingen worden jaarlijks de bestemmingsplannen (omgevingsplannen) geactualiseerd. Het college 
wordt gevraagd een voorstel aan de raad voor te leggen waarin meerderde varianten worden gepresenteerd 
hoe de gemeente een actievere rol kan spelen bij het realiseren van de woningbouw. 

Duurzaamheid

We willen de kwaliteit van de natuur behouden en de biodiversiteit vergroten. De gemeente heeft een 
biodivers, ecologisch en duurzaam groenbeleid. We werken hierbij samen met en stimuleren inwoners en 
bedrijven om daaraan een bijdrage te leveren. Wij zetten in op het bevorderen van een circulaire economie. 
Bedrijven worden gestimuleerd en ondersteund om samen met de gemeente te werken aan het omzetten 
van afvalstromen in grondstofstromen. We willen de doelstellingen van de energietransitie behalen. Het 
opzetten van lokale energiecoöperaties wordt gestimuleerd en we helpen inwoners om hun eigen woning 
(beter) te isoleren en om energiebesparende middelen toe te passen. De veranderende mobiliteit van 
onze inwoners als gevolg van de energietransitie wordt door de gemeente gefaciliteerd met bijvoorbeeld 
laadpalen en snelle fietsroutes. De gemeente Dantumadiel maakt een ‘Plan voor het dorp van de toekomst’: 
een plan dat actief aandacht geeft aan de ambitie om op een innovatieve manier aan de slag te gaan het 
veranderende klimaat en de energietransitie.

Gezin en samenleving

De gemeente voorziet in goede voorzieningen voor (kwetsbare) inwoners, zodat iedereen mee kan doen.  
We willen goede, toegankelijke en doeltreffende zorg voor wie dat nodig heeft. Daarbij gaan we zo veel 
mogelijk uit van maatwerk. Informatie over gezinsondersteuning en opvoeding moet toegankelijk en 
makkelijk te vinden zijn. We zorgen dat informatie hierover bij betrokken organisaties beschikbaar is. Ook het 
tegengaan van armoede en voorkomen van schulden vraagt aandacht, mede als gevolg van de impact van 
corona en de economische situatie met stijgende (energie-) prijzen. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht voor 
de gevolgen hiervan voor dorpshuizen.



Voor mensen met een uitkering willen we bij het toepassen van de wet- en regelgeving aansluiten bij het 
nieuwe uitgangspunt van minister Schouten om meer uit te gaan van het goede van de mens. Waar mogelijk 
wordt bijvoorbeeld ruimhartiger omgegaan met normen voor kwijtschelding en het kunnen aanvaarden van 
giften. We zorgen er voor dat de randvoorwaarden voor goed (voorschools-)onderwijs zoals huisvesting op 
orde zijn. Speciale aandacht is er voor tijdige signalering van laag geletterdheid. Voorkomen is beter dan 
genezen. Daarom willen we inzetten op preventie en een gezond leefklimaat. Hiervoor is in Fryslân en dus 
ook in Dantumadiel het streven naar bloeizones een verstandige keuze.

Toekomstperspectief voor de jeugd

We hebben in onze gemeente relatief veel jeugdigen; en de jeugd is de takomst! We vinden het belangrijk 
om de jeugd een goed toekomstperspectief te bieden in onze gemeente. Er zijn daarom diverse (sport-)
voorzieningen voor jongeren. Met regelmaat worden door en met jongeren evenementen georganiseerd. 
Ook de jongerenwerkers hebben hierbij een belangrijke rol. Het realiseren van jeugdhonken wordt 
gestimuleerd. Alle jongeren verdienen gelijke kansen, armoedebestrijding en negatieve effecten voor 
jongeren van armoede wordt aangepakt. Door in te zetten op preventie en gezinsondersteuning wordt 
ontsporing tegengegaan. 

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

We willen investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte met aandacht voor goede bereikbaarheid, een 
kwaliteitsverbetering van het fietsnetwerk (recreatief en woon-werk) en oog voor (minder valide) voetgangers 
en fietsers. Er wordt een inhaalslag gemaakt het uitvoeren van het onderhoudsplan wegen en trottoirs 
waar veiligheid in gevaar komt. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan meer duidelijkheid en eenheid in 
bebording en markering op doorgaande wegen. 

Economische ontwikkeling

Het realiseren van economische groei door middel van de Versnellingsagenda doen we samen met de 
ondernemers in onze gemeente. Wij ondersteunen hen actief bij het aanvragen van de beschikbare subsidies.

Taal & cultuur

We gaan uitvoering geven aan het Fryske Taal & Kultuer beleid. Dat doen we met concrete activiteiten 
zoals bijvoorbeeld een Fryske wike of het Fryske gedicht van het jaar. De activiteiten worden zo mogelijk 
georganiseerd met de basisscholen.

De afdeling communicatie krijgt een voorbeeldfunctie in het uitdragen van het Fryske taalbeleid. Naast 
aandacht voor de Fryske taal willen we aandacht voor het in stand houden van het cultuur-historisch erfgoed 
zoals bijvoorbeeld karakteristieke Wâldhúskes in onze gemeente.

Recreatie & toerisme

Voor onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten de gemeente, gaan we recreatieve voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld Eeltsjemar verbeteren. In de positionering van Dantumadiel worden bestaande concepten 
zoals de Friese Wouden verder uitgebouwd met een lokale invulling. 




