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Verslag ledenvergadering PvdA de Fryske Marren op  
30 januari 2014 in de Treemter te Balk. 
 
Aanwezig: Bert Fleer, Jur van Vegten, Wietze de Haan, Wiepie van der Bij-Magré, Hans Konst, 
Lourens Dijkstra, Frans Westra, Roel Kingma, Anita Dijkstra, Jan de Vries, Alice Muller, Letta Kingma-5 
Willemsen, Folkert Boersma, Rienk de Jong (PB adviseur), Jan Wind, Jeannette Wind-Breederveld, 
Dick Sprong, Theunie Zijlstra, Lieuwe Visser, Anne Herrema, Wietske ten Brink, Frans Hoekstra, Piet 
Plantinga, Ineke Swart,  Bart van Klinken, Johan Dijkstra, Cees Pot, Riek van der Vlugt, Sytse 
Bouwhuis, Guus Verhoef, Meindert Tjerkstra, Teunis van der Veen, Jon Visser (tot de pauze), Sietske 
Dijkstra, en Thomas Coehoorn. 10 
 
Afwezig m.k.: Eelco Schurer, Bauke de Wreede, Lies Honig, Tolke de Boer, Jan Walrecht, Ko van den Brink, 
Henk Folmer, Ale en Douwina Dijkstra, Mineke Knol-Bos, Jan de Jong, Anneke de Vries. 

 
Opening / mededelingen.  Geen 15 
 
Verslag ledenvergadering 21 november 2013. Akkoord, geen opmerkingen. 
 
Afscheid raadsleden. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november zijn een aantal raadsleden niet herkozen en een 20 
aantal raadsleden heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Daarom bedanken wij de raadsleden 
Jur van Vegten, Theunie Zijlstra, Roel Kingma, Bert Fleer en Mineke Knol-Bos. Verder bedanken we 
Cees Pot voor de fractieondersteuning. Cees Pot blijft echter als fractieondersteuner actief. 
Een aantal bijzonderheden worden over de raadleden gezegd en de raadsleden geven een toelichting 
op hun politieke periode. Daarna worden de bloemen met cadeaubon gegeven en bedanken de leden 25 
de raadsleden persoonlijk. 
 
Bestuursverkiezingen. 
De voorzitter, Meindert Tjerkstra heeft aangegeven zijn rol binnen het afdelingsbestuur te willen 
beëindigen. Daarom moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden. Er hebben zich naast Teunis van 30 
der Veen geen andere kandidaten gemeld. Daarom wordt Teunis als voorzitter gekozen en neemt hij 
“de hamer” over. 
De rol van penningmeester, die Teunis tot nu toe vervulde, wordt door Guus Verhoef overgenomen. 
Omdat een aantal oud-fractieleden, Jur van Vegten en Roel Kingma, aangegeven heeft wel een 
bestuursfunctie te willen vervullen worden zij gekozen in het afdelingsbestuur. 35 
Meindert Tjerkstra, Anita Dijkstra en Sietske Dijkstra treden af als bestuurslid. 
Teunis van der Veen bedankt de bestuursleden vergezeld dit “dankjewel” met een bos bloemen en 
een cadeaubon. 
 
Frans Hoekstra, oud voorzitter van de afdeling Gaasterlân-Sleat vraag om ook even iets te mogen 40 
zeggen. Hij vindt het triest dat in de fractie geen lid van Gaasterlân-Sleat gekozen is. Gaasterlân-Sleat 
is altijd een hechte afdeling geweest waarbinnen verschillende activiteiten georganiseerd werden. 
Hierbij worden onder andere de gezellige “stamppot” bijeenkomsten genoemd. Met name Sietske 
Dijkstra heeft hierin als fractie- en bestuurslid een belangrijke “bindende” rol vervuld. Frans Hoekstra 
bedankt Sietske Dijkstra, Jur van Vegten en Theunie Zijlstra voor hun inzet voor PvdA-Gaasterlân-45 
Sleat. De roos die Frans als dankjewel geeft is van kleur verschoten, volgens hem, door de 
teleurstellende uitslag en het niet meer voldoende vertegenwoordigd zijn. 
 
Pauze voor felicitaties/dankjewel en voor koffie/thee.  
 50 
Na de pauze geeft Theunie Zijlstra aan ook als bestuurslid een rol te willen vervullen. De vergadering 
waardeert deze inzet en Theunie wordt met acclamatie tot bestuurslid gekozen. 
 
Instellen commissie evaluatie verkiezingen. 
Het bestuur heeft zich gebogen over de opdracht die zij van de afdelingsvergadering op 21 november 55 
meekreeg. 
Het bestuur vraagt een aantal leden van de afdeling die niet direct betrokken zijn geweest bij de 
verkiezingen, maar op afstand wel hebben kunnen vaststellen wat de oorzaak van de teleurstellende 
verkiezingen was. Verder stelt de commissie een aantal goede- en of verbeterpunten op, waarmee bij 
de volgende verkiezingen rekening mee gehouden kan worden. 60 
De leden geven mee, dat de commissie zo snel mogelijk aan het werk moet gaan, dat de commissie 
zo breed mogelijk gemaakt wordt, dat ook het aspect van de sociale media meegenomen wordt en dat 
de leden inbreng kunnen hebben naar de commissie. 
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Het bestuur krijgt van de vergadering “de vrije hand” om van start te gaan. Opdrachtformulering en 
samenstelling van de commissie worden achteraf ter kennisgeving gebracht aan de ledenvergadering. 65 
 
Jaarplan en –begroting 2014 PvdA-DFM. 
Er worden een aantal vragen gesteld over het jaarplan en de begroting. Zo worden de Europese 
verkiezingen niet specifiek genoemd. Ook wordt aangegeven dat er op de gemeenten een hoop 
nieuwe taken afkomen waarop wij wel een antwoord moeten hebben. 70 
Frans Westra geeft aan dat er nog geen jaaragenda aan de raad gepresenteerd is. Op 14 februari 
hebben we in Joure weer een bijeenkomst van “Het pact van Joure” waarin we ook op deze punten 
ingaan. Verder kunnen ook de gewestelijke afdelingen en Centrum Lokaal Bestuur, een bijdrage 
leveren. 
Wat de verkiezingen betreft gaat een deel van het verkiezingenbudget naar 2013, omdat hier extra 75 
kosten gemaakt zijn. 
De jaarrekening komt in maart aan de orde (Teunis). Dit geldt ook voor het jaarverslag (Ineke en 
Meindert). 
 
Nieuws uit de fractie. 80 
Jammer genoeg is er geen brede coalitie gevormd waar wij ook deel vanuit hadden kunnen maken. Er 
is na een eerste gesprek geen keuze meer aan ons voorgelegd. 
Het coalitieakkoord is lang uitgebleven. Het oppositieakkoord is wel tijdig opgesteld. Circa 90% van de 
onderwerpen van het oppositieakkoord is terug te vinden in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord 
geeft echter weinig “inkijk” in het sociaal domein op langere termijn. 85 
Verder wordt er gesproken over, de culturele hoofdstad (2018), winkelsluiting op zondag, de 
gemeentelijke financiële pijn, problematisch is het grote aantal inactieve inwoners, er moet werk 
gecreëerd worden, de naamswijziging van de gemeente en de kosten. Niet bezuinigen op kinder-
peuterspeelplaatsen, wel op lantaarnpalen. 
Onze keuze in het verkiezingsprogramma is duidelijk: De Fryske Marren. Tegengeworpen wordt de 90 
kosten die met de naamswijziging gepaard gaan. Er ontspint zich een geanimeerde discussie. We 
spreken af om hierover een extra PvdA-DFM themavergadering te houden. 
Portefeuilleverdeling fractie: 
-Johan Dijkstra; commissies ruimte en bestuur en financiën (woordvoerder), 
-Jeannette Wind; commissie ruimte (woordvoerder), 95 
-Anita Dijkstra; commissie samenleving, 
-Frans Westra; commissie samenleving en overleg burgemeester. 
Vraag: Waarom is de fractievoorzitter niet de woordvoerder bestuur en financiën Argumentatie: Johan 
is goed instaat om financiën te doen. Alles gaat in goed overleg en indien nodig treedt de 
fractievoorzitter op als woordvoerder. 100 
 
Rondvraag. 
Jur. De oude fracties zijn door Anneke de Vries geïnformeerd over het gegeven dat de 
woningcorporaties een inventarisatie hebben uitgevoerd over het aantal noodzakelijke huurwoningen 
in de nieuwe gemeente De Friese Meren. Het aantal bedraagt 1.000 stuks. De vraag is, hoe gaat de 105 
fractie hier mee om? 

Antwoord Frans. De fractie neemt dit mee als de woonvisie aan de orde is. 
Wiepie. Graag meer inhoudelijke discussie aan het begin van de avond. Vaak komen nu dergelijke 
onderwerpen onvoldoende aan bod. 
Roel. Nu er een oppositieakkoord is vraag je je af waarom niet als één blok oppositie gevoerd wordt. 110 
Elke fractie doet nog steeds zijn eigen zegje. 
Jan de Vries. Geen bijlagen ontvangen. Wordt hersteld. 
Sietske. De website komt bij de fractie in beheer. Is dit wel correct. 
Wietske. De politiek moet zoveel mogelijk bij de jaarlijkse Plaatselijk Belang-·vergadering aanwezig 
zijn. Ineke en Cees ondersteunen de fractie hierin. 115 
Bart. Dit is mijn laatste vergadering. We gaan verhuizen. 
Riek. Nieuwsgierig naar het tegenstemmen voor een jeugdraad. Het voorstel was te beperkt. Wij 
willen meer aanpassingen. Er komt een beter voorstel. 
Sietske. Frans Hoekstra bedankt voor de woorden en het is inderdaad jammer dat Gaasterlân-Sleat 
niet meer een PvdA vertegenwoordiging in de raad heeft. 120 
 
Sluiting 22.25 uur, voorzitter bedankt iedereen en wenst wel thuis.  
 


