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politiecijfers 2021 illegale kap

Het waterschap besloot in december
arme huishoudens 90 procent van
hun waterschapslasten kwijt te
schelden. Voor de resterende 10 pro-
cent (het gaat om gemiddeld 22 euro,
becijferde het Noordelijk Belasting-
kantoor) verstuurt het waterschap
rekeningen. De emotionele discus-
sie hierover symboliseerde vorig
jaar de waterscheiding tussen coali-
tie (13 zetels) en oppositie (12 zetels)
in het bestuur. De oppositie kreeg
het wel voor elkaar de limiet op te
hogen van 80 naar 90 procent, maar

toen het over volledige kwijtschel-
ding ging, hielden de coalitiepartij-
en (VVD, CDA, Lagere Lasten Bur-
gers, ChristenUnie, en de geborgde
zetels voor landbouw en bedrijven)
de rijen gesloten.

Dinsdagavond waagde het andere
kamp (PvdA, PvdD, Water Natuur-
lijk/geborgd natuur, FNP en 50plus)
het er nog eens op, met een verzoek
om toch terug te gaan naar 100 pro-
cent. De financiële nood van mini-
ma is alleen maar groter geworden
door stijgende inflatie en oplopende
prijzen als gevolg van de Russisch-
Oekraïense oorlog. ,,Dit is een nood-
situatie. Het water stijgt de mensen
tot boven de lippen’’, schetste Henni
van Asten (PvdA).

Door het ontbreken van drie alge-
meen bestuursleden viel de stem-
ming ditmaal anders uit, maar nie-
mand schoot er iets mee op. Het
werd 11-11. Dat betekent dat de proce-

dure maandag wordt overgedaan,
als het bestuur weer bijeen is en de
gangbare verhoudingen zijn her-
steld.

De discussie kwam in een heel an-
der licht te staan toen dagelijks be-
stuurslid Bé de Winter luttele minu-
ten later bij het agendapunt ‘Mede-
delingen’ terloops de eindafreke-
ning over 2021 van het waterschap
aanstipte. Waar eerder werd gere-
kend op een tekort van 2,5 miljoen
euro, blijkt er nu onder de streep 2,4
miljoen euro over te zijn: een ver-

schil van bijna 5 miljoen euro. Hoe
dat zo is gekomen, licht De Winter
deze week nog in een memo toe, be-
loofde hij.

,,Dit is wol hiel krom. Dit hie ik
graach foar it foarige agindapunt
witten’’, vond Tieneke Clevering
(Water Natuurlijk). ,,Ik ben verbijs-
terd’’, was het enige wat Van Asten
nog kon uitbrengen.

De Winter legde eerder uit dat het
best ingewikkeld is om nog te sleute-
len aan de al ingevoerde kwijtschel-
dingsregeling. Hij somde de cijfers
op: 11.000 van de verwachte 18.000
gebruikers hebben hun nota al in
huis. 4500 mensen hebben onder-
tussen afgerekend. 700 mensen kie-
zen voor betaling in termijnen. 200
mensen hebben bezwaren inge-
diend, die zullen worden afgewezen.
Er is ondertussen 81.000 euro bin-
nen op een streefbedrag van
390.000 euro.

Wetterskip matst minima niet,
houdt wel 2,4 miljoen euro over
COR DE BOER

LEEUWARDEN Wetterskip Fryslân
tornt niet aan zijn kwijtscheldings-
regeling, ondanks de oplopende
nood voor mensen met lage inko-
mens. Tegelijk blijkt dat er vorig
jaar ineens verrassend veel geld is
overgebleven.

‘Ik ben verbijsterd’,
was het enige wat
Henni van Asten
nog kon uitbrengen

Schapenhouder
ziet niets in

wolvenrasters > 24

LEEUWARDEN De brandweer
heeft gistermiddag een
persoon via de kofferbak
van de auto bevrijd na een
ongeval op de Julianalaan in
Leeuwarden. Een bestelbus
en een auto botsten op
elkaar. De persoon uit de
auto kon niet zelfstandig uit
de auto komen. Nadat de
brandweer hem had bevrijd,
is hij met spoed naar het
ziekenhuis gebracht.

Brandweer bevrijdt
man via kofferbak

LEEUWARDEN Vier F-35-
gevechtsvliegtuigen zijn
gisteren vanaf vliegbasis
Leeuwarden naar Bulgarije
vertrokken, meldt minister
Kajsa Ollongren (Defensie).
Ze gaan daar twee maanden
het luchtruim bewaken in
het kader van de versterking
van de oostflank van het
NAVO-luchtruim. Er gaan
ongeveer negentig militai-
ren ter ondersteuning mee.
Het is voor het eerst dat de
Nederlandse F-35’s voor
inzet in het buitenland
worden gestationeerd. De
F-35’s moeten in Bulgarije
onder meer onbekende
vliegtuigen boven NAVO-
gebied gaan onderscheppen.

F-35’s vliegbasis
helpen in Bulgarije
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JE KUNT TOCH
NIET HEEL

NEDERLAND IN
HET DRAAD
ZETTEN?

SNEEK Jammen met een bongotrommel tussen de knieën, meedeinen op de ritmes van de contrabas of zelf lekker pingelen op het keyboard. Onder leiding van
professionele musici van Embrace Nederland krijgen cliënten van zorggroep Wender voortaan regelmatig muziek op het menu. De sessies (anderhalf uur per week)
maken vaak mooie herinneringen los bij patiënten die veelal met complexe problemen worstelen. ,,Het effect van muziek op cliënten én collega’s is duidelijk merkbaar.
Mensen worden energieker en vrolijker’’, zegt Wender-bestuurder Grietje Kalfsbeek. Project Muzikale Wending ging gisteren officieel van start in Sneek. Op twee
locaties in Leeuwarden draaien de workshops ook. FOTO NIELS DE VRIES

Muziek als medicijn in Sneek

DAMWÂLD De SGP haakt
mogelijk aan bij de coalitie
van Sociaal Links, Gemeente-
belangen en ChristenUnie,
die nog vier jaar door mag in
Dantumadiel. Dat blijkt na
de eerste gespreksronde
tussen de politieke partijen
in Dantumadiel. Dat zou
betekenen dat het CDA, ook
al bleef het de grootste partij,
weer buiten de boot valt.

Kans coalitie met
SGP in Dantumadiel


