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1. Opbrengst Meitinkjûn 12 mei 2022 
2. Overzicht met de scores van de Meitinkjûn 
Opbrengst Meitinkjûn 12 mei 2022
Open Ruimte
1.

Opnieuw 6 windmolens bij Spannenburg. Max 80 meter masthoogte (GroenLinks)

2.

Opnieuw grote windmolens bij Spannenburg, maar wel met 50% lokaal eigendom (energie corporatie) (GroenLinks, PvdA)

3.

Meervoudig ruimtegebruik stimuleren bij zonneprojecten uit de Mienskip (teelt onder panelen, schapen weiden etc.) (D66,
GroenLinks)

4.

Oog en hart voor de agrarische sector! Reik ze de hand, stimuleer innovaties, denk mee. Agrarische ondernemers dragen zorg aan
landschap, arbeidsplaatsen en voedsel (KFM)

5.

Waardering, steun en meedenken agrarische sector. Niet alleen in woord, maar in daad (CDA)

6.

Zorg voor ontwikkelruimte ondernemers (recr./mkb/agr sector) (CDA, D66)

7.

Groen beleid; kwaliteitsniveau herijken --> verhogen (CDA)

8.

Inzetten op slow toerism (suppen, elektrisch varen etc. Beweging openbare ruimte bijv. rondom Tjeukemeer-Lemster Rien (VVD)

9.

Giftige bestrijdingsmiddelen uitbannen (CU)

Programma 1 – bestuur en organisatie

10. Agrarische ondernemers waarderen en respecteren als landschapsverzorgers (KFM)

Programma 2 – ruimte

11. Bedrijventerreinen renoveren in plaats van uitbreiden (PvdA, D66)

Programma 3 – economie

12. Veiligheid buitenwegen (beter onderhoud) (KFM)

Programma 4 – leefbaarheid en onderwijs

13. Zorg dat er geen ruimte is (komt) voor (grootschalige) datacenters --> kader maken? (PvdA)
14. In beeld houden van openstelling Lemster Rien (VVD)
15. Geld verslindende projecten voorkomen en inzetten op wat echt nodig is (BP DFM)
16. Geen zonnepanelen in de open ruimte (BP DFM, KFM)
17. Toerisme alleen kleinschalig! Geen extra grote vakantieparken (PvdA)
18. Dorpen moeten kunnen groeien, maar niet tegen elkaar aan (VVD)

Programma 5 – sociaal domein
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19. Buitenfitness openbaar in Joure (BP DFM)
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20. Fietspadennetwerk, plan van aanpak ontbrekende schakels (CDA, D66)
21. Snelfietspaden tussen kernen (D66, FNP)
22. Fietspaden breed genoeg voor passeren (PvdA)
23. Open ruimte meer groen/speelruimte. Initiatieven buurt/wijken ondersteunen + budget jong + oud (VVD)
24. Open ruimte zo goed mogelijk behouden en agrarische omgeving beschermen. Woningbouw niet alleen horizontaal maar ook
verticaal (BP DFM)
25. Afwisseling van voldoende groen in en om onze dorpen en stand (BP DFM)
26. Iepen romte is ûs goud! (BP DFM)

Schiet maar raak
27. Woningbouw. College komt z.s.m. met voorstellen i.o.m. woningbouwvereniging en projectontwikkelaars t.b.v. woningbouw (BP
DFM)
28. Parkeerkaart invaliden van 5 --> 10 jaar geldig! (PvdA)
29. Terrassen groter houden, net als tijdens de coronaperiode (FNP, VVD)
30. Groeibeleid formuleren m.b.t. inwonersaantallen. DFM moet groeien i.p.v. krimpen (VVD)
31. In elke kern 2 nieuwe laadpalen. 5 nieuwe in Joure, Lemmer, Balk (GroenLinks)
32. Right to challenge en burgerinitiatieven stimuleren (VVD, GroenLinks)
33. Veiligheid --> autoverkeer, minder hard rijden in de bebouwde kom. Zebrapaden, verkeersveiligheid, bijscholen verzorgingstehuizen en drukke oversteek (BP DFM)
34. Duurzaamheid periodiek rapportage initiatieven, zodat inzichtelijk is wat er gerealiseerd wordt en het haalbaar en betaalbaar
blijft (CDA)
35. Rapportage over voortgang energie transitie, zowel gemeente als geheel (RES) en als organisatie (D66)
36. Frysk! Meer inzetten op gebruik van de fryske taal. Stimuleringsmaatregelen (FNP, CU)
37. Frysk. Bijv. ook verwerken in ander beleid dat de mienskip raakt, zoals Verordening kinderopvang (FNP, GroenLinks)
38. Meer bomen! Voldoen aan de herplantplicht uit het verleden. Meedoen aan plan boom (GroenLinks)
39. Een kinderboerderij in Joure (BP DFM)

Programma 1 – bestuur en organisatie
Programma 2 – ruimte
Programma 3 – economie
Programma 4 – leefbaarheid en onderwijs
Programma 5 – sociaal domein

40. Geen P-tarieven in DFM (CU)
41. Lemmer centrum autoluw (PvdA)

Open Ruimte 

19

42. Samen dementie vriendelijk (BP DFM)

Schiet maar raak 

20

43. Vaarverbinding Sleattemermar --> Fluessen/Hegemermar = Nije Fokkesleat (FNP, CU)

Bestuur en Financiën 

21

44. In samenwerking met RWS rijksgrond inzetten voor opwek energie. Idem voor waterschap (GroenLinks)

Woningbouw 

22

45. Huiseigenaren met een laag inkomen (130% minimum) helpen (ontzorgen) met isoleren van de woning (GroenLinks)

Sport, cultuur en welzijn 

22

46. Lening/fonds voor verduurzamen van woningen voor minder draagkrachtigen (PvdA)
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47. Alle inwoners van de gemeente zijn inwoners. Ondernemers zijn ook inwoners. Agrariërs zijn ook inwoners. Minder bedeelden
zijn ook inwoners etc. (KFM)
48. Nannewijd. Actief inzetten op behouden Nannewijd voor recreatie & natuur (gebiedsplan, baggeren) (GroenLinks)
49. Fatsoenlijke omgangsvormen in de raad (CU, VVD, CDA)

Bestuur en Financiën
50. Dorpenbeleid: maatwerk met wel gelijke (financiële) uitkomst (CDA)
51. Bruggelden weg, dekking via toerismebelasting (D66)
52. Begrip voor Horeca; financieel ruimhartiger bv precariorechten (CBS) (BP DFM)
53. Afstappen van Monte-Carlo beleid (financieel). Rekenmodel voor- voor en tegenvallende cijfers (BD DFM)
54. Financiële cijfers helder en begrijpelijk vanuit ambtenaren voor iedereen! (GroenLinks, PvdA, BP DFM)
55. Financiële stukken begrijpelijker (CU, PvdA, BP DFM)
56. Komende periode meer werken met startnotities om de raad beter in positie te brengen (VVD)
57. Concrete ‘harde’ budgetten vooraf bij grotere projecten, voor concrete planvorming (FNP)
58. Toegankelijk bestuur en communicatie in begrijpelijke taal vanuit de gemeente (college) (BP DFM)
59. Terrassen groter houden in zomerseizoen net als in Coronaperiode
60. Digitalisering uitbreiden maar fysieke servicepunten behouden, ook qua niveau dienstverlening (VVD)
61. SDG’s (global goals) centraal stellen in financiële stukken --> linken aan visie DFM (GroenLinks)
62. Max 4 personen als wethouders (BP DFM)
63. Minder legaliseren (van foutief/illegaal gebouwde bouwwerken) en meer (vooraf) controleren/handhaven (FNP)
64. OZB niet sneller stijgen dan inflatie (PvdA)
65. Inloopspreekuur voor inwoners met het college en raadsleden in een informele sfeer (BP DFM)
66. Raadsvoorstellen veel begrijpelijker en concreter. Raad = lekenbestuur. Betrek daar de griffie bijv. bij (PvdA, GroenLinks, BP DFM)
67. College sluit aan bij Ministerie van de toekomst (GroenLinks)
68. Budget schuldhulpverlening. Rekening houden met corona effecten/faillissementen ondernemers of inwoners --> (bril positieve
gezondheid) (VVD)
69. Wethouders 4 fte (CDA, CU)
70. Groen kapitaliseren en daarop afschrijven (GroenLinks)
71. OZB verhoging zo mogelijk minimaliseren (FNP)
72. Heffingen in 12 termijnen i.p.v. 8 (FNP, D66, GroenLinks)
73. Communiceer met de inwoners kort, eerlijk, live en luister (KFM)
74. Baten uit wind/zonne-energie in fonds voor leefbaarheid (GL)

Programma 1 – bestuur en organisatie
Programma 2 – ruimte
Programma 3 – economie
Programma 4 – leefbaarheid en onderwijs
Programma 5 – sociaal domein
Open Ruimte 

19

Schiet maar raak 

20

Bestuur en Financiën 

21

Woningbouw 

22

Sport, cultuur en welzijn 

22

75. Juridische zaken voorkomen (onnodig hoge kosten voor gemeente en inwoners) (KFM)
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76. Budget voor accommodatiebeleid sportverenigingen (bijv. als ze samengaan) (VVD)
77. 1x papieren begroting per fractie (VVD)

Woningbouw
78. Ruimte en wonen bij dezelfde pfh’er (D66)
79. Geen hoogbouw (max 5 etages) (FNP, CU)
80. Geen hoogbouw hoger dan bestaand en naar aard en schaal (FNP)
81. Gaten in dorpen eerst opvullen, voordat er naar buitengebieden wordt getreden (herindeling van bijv. verouderde industrie
gebieden) (KFM)
82. Betaalbaar & toegankelijk wonen (FNP, D66, PvdA, GroenLinks)
83. Wonen in recreatiewoningen onder strikte voorwaarden toestaan (GroenLinks)
84. Bij nieuwbouw deel van de woningen reserveren voor mensen met binding aan de gemeente (GroenLinks)
85. Huur/betaalbaar woning quorum bij nieuwe projecten (PvdA)
86. Niet bouwen voor hoger segment. Alleen vergunning voor betaalbare woningprojecten (zolang er woningnood is) (GroenLinks)
87. Duurzaam materiaalgebruik opnemen in vergunning/aanbesteding (GroenLinks)
88. Meer woningen voor starters en subsidies bieden aan starters (BP DFM)
89. Woningbouw in alle dorpen mogelijk maken
90. Voorkeursregeling voor doelgroepen jeugd/ouderen/al inwoners (FNP, CU)
91. Raad actief informeren periodiek over ontwikkelingen in dorpen/stad. Dit in samenhang met plaatselijk belangen (CDA)
92. Geen uitbreiding woningvoorraad Heerenveen aan onze kant van Engelenvaart (FNP)
93. College z.s.m. plannen laten maken i.o.m. projectontwikkelaars & woningcorporaties (VVD, BP DFM)
94. Knarrenhof woonvorm voor oud en jong, tiny houses
95. Ruimte geven voor coöperatief wonen
96. Tiny houses realiseren (FNP)
97. Splitsen van woningen makkelijker maken (PvdA)
98. Transformatie leegstaande panden. Omvormen/herbestemmen tot woningen makkelijker maken (KFM, GroenLinks)
99. Het makkelijker maken om families samen te laten wonen en bestaande woning uit te breiden (BP DFM)

Programma 1 – bestuur en organisatie
Programma 2 – ruimte
Programma 3 – economie
Programma 4 – leefbaarheid en onderwijs
Programma 5 – sociaal domein
Open Ruimte 

19

Schiet maar raak 

20

100. Noodlijdende verenigingen ondersteunen (PvdA)

Bestuur en Financiën 

21

101. Experimenteren met het basisinkomen. Pilots hebben plaatsgevonden en zijn goed uitgevallen (CU, GroenLinks, D66)

Woningbouw 

22

102. Meer ontmoetingsplekken voor de jongeren. Begeleiding door de Kear, vb Het Stationnetje Hurdegaryp (CU)

Sport, cultuur en welzijn 

22

Sport, cultuur en welzijn

103. Sport, cultuur en welzijn bereikbaar voor iedereen; financieel en sociaal (BP DFM)
104. Proactief steun geven i.p.v. via subsidie formulieren, zodat het terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben (D66)
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105. Cultuur: Frysk meer/vaker op scholen. Fryske juffen en masters stimulerje (FNP, KFM)
106. Ambachten terug op scholen, handenarbeid etc. ‘Oud’ ontmoet ‘jong’, zorgt ook voor onderlinge leermomenten en respect (KFM)
107. Meer financiële ondersteuning van ‘kleine’ sportverenigingen en evenredige investering (BP DFM)
108. Elk dorp een dorpshuis of multifunctionele ruimte (PvdA)
109. Inzetten op preventie en positieve gezondheid (VVD, CU)
110. Sociaal domein: bijdrage voor voorzieningen naar vermogen (PvdA)
111. Sociaal domein – ingezette lijn doorzetten (CDA)
112. Nieuwe initiatieven voor bijv. sport accommodaties, anders dan in de grootste kernen, ook kans van slagen bieden (KFM)
113. Plattelands cultuur in ere houden vb jeugd de ruimte geven, ook als dit in een keet is. Niet alles kan, maar geef ook ruimte en
verantwoordelijkheid aan jongeren. Wederzijds vertrouwen werkt (KFM)
114. Wijkteam versterken en zichtbaarder maken (GroenLinks)
115. Odensehuis (voor dementie) op de kaart (PvdA)
116. Samen dementie vriendelijke gemeente (VVD)
117. Aanvraag evenementenvergunning eenvoudiger maken (FNP)
118. Nazorg i.v.m. corona op gebied van/voor verenigingen, instellingen en bedrijfsleven (CDA)
119. Ontzorgen, betere begeleiding voor mensen met schulden (CU)
120. Schuldhulpverlening naar gemeente (CU, FNP, VVD)
121. Extra budget/handig omgaan met budget voor schuldhulpverlening i.v.m. gevolgen corona (VVD)
122. De ingezette lijn m.b.t. inburgering voortzetten, begeleiding voor de gehele doelgroep (CU)
123. Politieke projecten opstarten voor voortgezet en basisonderwijs in samenhang met de gemeenteraad en de scholen (BP DFM)
124. Raad zichtbaarder maken (krant, verslagen) (GroenLinks)

Programma 1 – bestuur en organisatie

125. Percentages naar 130% bijzondere bijstand; is nu 120%, minimaregelingen is nu 110% (CU)

Programma 2 – ruimte

126. Armoedebeleid minima 120% (CDA)
127. Inzetten op sport/cultuur, niet op bezuinigen. Relatie tot positieve gezondheid – preventie – veilig opgroeien (VVD, CU)
128. 2 sporten gratis per kind (contributie) tot 13 jaar (FNP)
129. Sportverenigingen die samen willen gaan budget/smeerolie vanuit gemeente. Ook als er budget moet komen voor accommodatie
onderzoeken wat met vrijkomende velden kan (VVD)
130. Minimaal 2 nieuwe kitesurf locaties + uitbreiding Mirns (huidige locatie) (VVD, FNP)
131. Jeugd(be)raad instellen (PvdA, GroenLinks)
132. Tusken de Marren overal verkrijgbaar (supermarkt, dorpshuis) (Groenlinks, PvdA)
133. Stop op geitenhouderijen bij gezondheidsrisico’s binnen 2 km (FNP)
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Programma 3 – economie
Programma 4 – leefbaarheid en onderwijs
Programma 5 – sociaal domein
Open Ruimte 
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Schiet maar raak 
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Woningbouw 
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