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Toelichting:
Op 23 september hebben we met een inspirerend symposium de feestelijkheden voor “10 jaar SúdwestFryslân” afgetrapt. Het thema van dit symposium was burgerbetrokkenheid en vernieuwing van lokale
democratie.
Tijdens dit symposium werd door verschillende sprekers het belang en de kracht van de mienskip
benadrukt, een onderwerp dat in onze gemeente vanaf dag één hoog op de agenda staat. Onze gemeente
wordt al 10 jaar gevormd door onze gemeenschappen, onze dorpen en wijken.
Het college wordt verzocht de volgende vragen* te beantwoorden :
1.

Is het college het met ons eens dat de viering van het tienjarig jubileum van onze gemeente in de
eerste plaats een feest voor en door onze mienskip moet zijn?
Antwoord:
We grijpen het 10-jarig bestaan van de gemeente vooral aan om vooruit te kijken. Het meest
belangrijk is daarbij dat we met meer kracht onze ambities in het belang van onze inwoners kunnen
realiseren. Daar hebben we op verschillende manieren op ingezet. Maar door de nog altijd aanwezige
realiteit van corona doen we dat op een passende manier. In het antwoord bij vraag 2 lichten we toe
wat we met en voor de inwoners organiseren.

2.

Kan het college schetsen op welke manier de mienskip betrokken gaat worden bij het jubileum? Wat
wordt er georganiseerd, wie zijn daarbij betrokken en welke budgetten zijn hiervoor gereserveerd?
Antwoord:
We willen op verschillende manieren aandacht besteden aan het 10-jarig bestaan van gemeente
Súdwest-Fryslân. Het uitgangspunt is dat alle kosten uit bestaande budgetten in de begroting 2021
worden gedekt. En uiteraard met inachtneming van het tijdsgewricht waarin we ons bewegen. De
activiteiten zijn:
Activiteiten voor kinderen en jongeren
Alle basisschoolleerlingen kregen een SWF10jier frisbee cadeau. Een leuke sportieve prijs die past bij
de doelstelling om vitaalste gemeente te zijn in 2040. Daaraan hebben we een prijsvraag voor
basisschoolkinderen én middelbare scholieren gekoppeld. We daagden ze uit om ons te laten zien
waar zij trots op zijn in onze gemeente en hoe zij de gemeente het liefst zien over 10 jaar om hier
goed te kunnen blijven wonen, werken en genieten. OBS De Opslach in Wommels won met hun
inzending een frisbee worksop voor de hele school.
We organiseren een jongerenconferentie voor MBO scholieren. Deze was eerst gepland voor september

maar helaas paste dat niet in de tijdsplanning van scholieren. We zijn nu voornemens om de
conferentie in november te organiseren. Tienskip begeleidt de jongeren in een brainstorm over de
vraag wat de gemeente moet bieden zodat deze jongeren over 10 jaar nog steeds in de gemeente
wonen, werken en genieten. Van de brainstorm maken de jongeren een manifest die aangeboden
wordt aan wethouder Mark de Man en ook een plek krijgt in het gemeentehuis.
In december organiseren we een boomfeest 10-daagse om het 10-jarig bestaan te markeren op een
duurzame manier. Burgemeester de Vries trapt de 10-daagse af door met enkele schoolklassen een
bos(schage) te planten. Daarnaast bieden we alle basisscholen een boom aan die we op het
schoolplein gaan planten. Deze activiteit sluit ook aan bij een uitkomst van de Kinderconferentie in
2020 over meer bomen in de gemeente.
Ondernemersprijs
Samen met de Ondernemersfederatie reiken wij jaarlijks de Ondernemersprijs uit. Met deze prijs
willen we ondernemers die een voorbeeld zijn in het zonnetje zetten en andere ondernemers
inspireren om hetzelfde te doen. Ieder jaar kiest de organisatie een ander belangrijk thema voor de
prijs. In het kader van SWF 10 jier is het thema Ynnovaasje | Fernije foar in bettere takomst!
Themacafés voor dorps-, stads-, en wijkbelangen
In november organiseren we Themacafés voor alle plaatselijk belangen in onze gemeente. We
organiseren per gebied een avond met een inspirerende lokale spreker en een kleine markt. Aan de
hand van diverse thema’s bespreken we de rol van de dorpen, wijken en steden en de rol van
gemeente hierbij. Het uitgangsunt is hierbij: hoe hebben we de afgelopen 10 jaar ervaren en hoe zien
we met elkaar de komende 10 jaar?
Toekomstscenario’s
Om onze ambitie voor over 10 jaar vast te stellen, laten we een scenariostudie doen naar de
verwachte sociaaleconomische ontwikkelingen binnen onze gemeente en de aanpak die daarbij past.
De scenario’s hebben als doel om de gemeente te helpen om robuuste strategische beslissingen
effectiever te nemen. De benodigde input voor de scenario’s halen we uit stakeholdersbijeenkomsten
met ambtenaren, inwoners van SWF, jongeren, de gemeenteraad en het college van B&W.
Kansrijke samenwerkingen met SWF
We willen actief op zoek naar kansrijke speerpunten waarbinnen we samenwerking kunnen stimuleren
en gezamenlijk meer (externe) fondsen kunnen realiseren. We inventariseren wat we te bieden
hebben en op welke onderwerpen we andere partijen nodig hebben. Dit geldt voor projecten, maar
ook voor onze deelname in netwerken. We willen bijvoorbeeld een langjarige Europa-strategie
inzetten via de Friese Projectenmachine. Daarmee hopen we structureel meer geld uit Brussel te
kunnen halen voor projecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze gemeente en haar
inwoners.
3.

Is er ruimte voor dorpen en wijken om eigen evenementen, bijeenkomsten etc. te organiseren in het
kader van het jubileum? Zo ja, hoe is dit gecommuniceerd?
Antwoord:
De manier waarop we de mienskip betrekken bij 10 jaar SWF staat omschreven bij punt 2. Dorpen en
wijken zijn daarnaast altijd vrij om eigen evenementen en bijeenkomsten te organiseren. Hier hebben
zij jaarlijkse budgetten voor. Er is niet extra budget vrijgemaakt omdat we alle activiteiten binnen
bestaande budgetten willen uitvoeren. Hier hebben wij niet apart over gecommuniceerd.
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