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Verslag ledenvergadering PvdA de Fryske Marren op 27 maart 2014  (de Miks in Balk) 
 
Aanwezig: Anneke de Vries, Lieuwe Visser, Wietske ten Brink, Ale M. Dijkstra, Titia Koopstra, Jan Wibe 
Hylkema, Jan de Vries, Jur van Vegten, Theunie Zijlstra, Jan R. de Jong, Dick Sprong, Anita Dijkstra, 
Jeannette Wind, Irene Zijlstra, Wiepie van de Bij-Magré, Johan Dijkstra, Frans Westra, Rienk de Jong 5 
(consulent), Lourens Dijkstra, Jon Visser, Ko van de Brink, Riek van der Vlugt, Guus Verhoef 
(aantekeningen), Teunis van der Veen (voorzitter). 
 
Afwezig m.k.: Piet Plantinga, Thomas Coehoorn (ziekte), Roel en Letta Kingma, Ineke Swart, Lies Honig, Jan 
Walrecht, Jan Ale Tjallema, Jeannette Wind, Bauke Dam en Henk Folmer. 10 
 

1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen 
De  voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij noemt de afberichten. Bij 
afwezigheid van de secretaris zal Guus Verhoef de verslaglegging verzorgen. 
De voorzitter memoreert de op 19 maart jl. gehouden gemeenteraadsverkiezingen, die de PvdA heeft 15 
verloren. Hij constateert een ruk naar links richting Socialistische Partij van het electoraat of naar rechts 
richting D66. Hebben wij als PvdA het vertrouwen verloren? Hij sprak een PvdA-lid met een 
afgestudeerde zoon thuis, die al een jaar werkloos is: met regeringsdeelname van de PvdA en onze 
focus op werkgelegenheid tast dat het vertrouwen aan!  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 20 
De voorzitter geeft het woord aan het lid Ko van de Brink. Ko spreekt als voorzitter van ons plaatselijke 
ombudsteam. Met de brief van Diederik Samson in de hand wil hij het ombudswerk, dat er nu is voor 
individuele mensen uitbreiden naar organisaties. Aan de Tweede Kamerfractie moeten de signalen over 
wat er leeft onder de mensen worden doorgegeven. Naar de mening van Ko heeft het beleid van de 
landelijke coalitie nogal wat mensen weggejaagd. Lokaal moet dat zijn vertaling vinden naar de 25 
gemeentelijke ‘zero-base’ discussie.  
Vanuit de gemeenteraadsfractie wordt gezegd dat de opmerking van Ko goed aansluit bij de op initiatief 
van de fractie ingediende en aangenomen motie dat het College van B&W voordat er wordt bezuinigd 
eerst met de betrokken organisaties om tafel wordt gegaan om hun ideeën uit te vragen. 
Afgesproken wordt dat ombudsteam, fractie en bestuur het onderwerp afgestemd houden en zo nodig bij 30 
elkaar zullen komen. 
 

2. In gesprek met de fractie 
Voorafgaand aan deze ledenvergadering hebben bestuur en fractie hun overlegvergadering gehouden en 
dit punt voorbereid. 35 
De fractie ervaart bestuur en ledenvergadering als de eerste ring van betrokkenen om de fractie heen. De 
fractie wil graag vertellen hoe het er aan toegaat in de gemeenteraad. Aan de orde komt onder andere: 
de meerjarenbegroting 2014 – 2017 met een ombuiging van structureel € 7,6 miljoen, het zero base 
pakket, de tegenbegroting van de oppositie, het door de coalitie overgenomen PvdA-betoog dat aan het 
college van B&W de opdracht geeft om eerst met de organisaties in kwestie te spreken en creatieve 40 
oplossingen te bedenken alvorens te bezuinigen.  
De fractie wil de dorpen, middels de Plaatselijke Belangen in de toekomst meer regie geven. Bij 
Plaatselijke Belangen zal het effect van de ombuigingen in de begroting worden nagegaan. Ook het eigen 
budget van de PB’n komt dan aan de orde. 
Vervolgens noemt de fractie haar bezoek aan de Provincie met de Statenfractie, waar vooral onderwerp 45 
van gesprek is geweest de randweg om Lemmer. Met hun woordvoerder verkeer en vervoer wordt het 
onderwerp afgestemd. Aan de orde is ook geweest de afstemming hierover van afdeling – provincie – 
Den Haag. De discussie over het aquaduct komt nog aan de orde. 
 

3. In gesprek met de evaluatiecommissie 50 
Dick Sprong spreekt namens de evaluatiecommissie. De commissie heeft het onderwerp afgebakend: zij 
begint vanaf het definitief zijn van het PvdA-verkiezingsprogramma en eindigt met de definitieve 
verkiezingsuitslag. Dick noemt de leden van de commissie en zegt onderzoek en rapportage voor de 
zomer af te willen ronden. De evaluatiecommissie beoogt om de tegenvallende resultaten voor de PvdA – 
De Fryske Marren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november te onderzoeken, om 55 
conclusies te formuleren en verbeterpunten te vinden. Als opdracht naar de commissie is geformuleerd 
het gestelde in de verslaglegging van de Ledenvergadering van 21 november 2013. De commissie heeft 
een aantal spelregels geformuleerd: informatie wordt vertrouwelijk behandeld, men noemt geen namen 
maar wel functies, men werkt vanuit een positieve grondhouding, het is nooit en te nimmer de bedoeling 
om mensen te beschadigen, de commissie wil vooral verbeterpunten vinden voor de volgende 60 
verkiezingen.  
Naast  het voeren van een aantal interviews is ook inbreng van de leden van harte welkom. Daarom 
wordt de leden gevraagd om informatie en eigen waarnemingen aan de evaluatiecommissie te zenden. 
Het e-mailadres is: evaluatiecommissie.pvda@gmail.com en is bij Anneke de Vries in beheer. 
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De evaluatiecommissie maakt een kort en bondig rapportje en denkt met het bestuur na over het vervolg. 65 
Het eindrapport wordt direct aangeboden aan de ledenvergadering. Afspraken voor een volgende 
gemeenteraadsverkiezing worden door de ledenvergadering gemaakt. 

 
4. Verslag ledenvergadering 30 januari 2014  

Het verslag is wel op de website beschikbaar, maar niet bij de stukken gevoegd. De meeste aanwezigen 70 
hebben het niet beschikbaar.  
De voorzitter haalt het onderwerp van de agenda en zal het verslag de eerstvolgende ledenvergadering 
agenderen. 

 
5. Jaarrekening 2013 75 

De Jaarrekening 2013 wordt rondgedeeld. Gisteren is de kascommissie, die bestaat uit Riek van de Vlugt 
en Piet Plantinga thuis geweest bij de voor het boekjaar 2013 verantwoordelijk penningmeester. De 
commissie meldt dat alles keurig in orde is bevonden. Dat de administratie niet erg toegankelijk is komt 
door het door de PvdA landelijk gekozen systeem. Er is vooral getoetst op rechtmatigheid van de in de 
administratie voorkomende bonnetjes.  80 
De verantwoordelijke penningmeester Teunis van der Veen meldt dat we in 2013 ongeveer € 1.000 onder 
de begroting zijn gebleven en dat we in verband met de voor de gemeenteraads-verkiezingen gevoerde 
campagne ongeveer € 5.000 hebben ingeteerd op het vermogen. 
Op verzoek van de ledenvergadering zal de volgende penningmeester het vermogen splitsen in een 
verkiezingsfonds en een algemeen gedeelte. 85 
Vervolgens verleent de ledenvergadering decharge voor het gevoerde beleid aan de penningmeester en 
aan het bestuur. 
Als nieuw lid wordt aan de kascommissie toegevoegd: Laurens Dijkstra. 
 

6.  Jaarverslag 2013 90 
Het jaarverslag over 2013 is er nog niet. Het is het voorstel om aan de oude secretaris van het oude 
bestuur te vragen om samen met de voormalige voorzitter het verslag samen te stellen. De 
ledenvergadering verleent het bestuur daarvoor uitstel tot uiterlijk 1 juni. Vervolgens komt het verslag in 
de ledenvergadering daarop volgend aan de orde op de agenda. 
 95 

7. Europese verkiezingen 22 mei (oproep om medewerking) 
De voorzitter, die tevens campagneleider is ontvouwt de voornemens voor de campagne. Canvassen en 
daarmee zichtbaarheid staan centraal. Er komen posters naar de leden. De verkiezingsborden worden 
beplakt. Er worden weer werkbezoeken gepland. De oproep is om op nummer 4 van de lijst te stemmen, 
dat is een Noordelijke kandidaat. 100 
De vraag is of we als PvdA een Europees verhaal hebben. Er zal voor worden gezorgd dat de 
canvassers tevoren een setje antwoorden op vragen kunnen beschikken. Zo mogelijk wordt een avond 
belegd om de standpunten van de PvdA over Europa te belichten.   
 

8. Rondvraag en sluiting 105 
De fractievoorzitter, Frans Westra gaat in op de naamgeving van de gemeente: er is inmiddels een 
aankondiging voor een burgerinitiatief onder leiding van Frits Wind, dat vraagt om ‘De Friese Meren’ als 
naam voor de gemeente te handhaven. Op een vroeg moment in de samenvoeging van de drie 
voormalige gemeenten heeft het toenmalige college deze als werknaam afgesproken. Met het 
collegeakkoord wordt deze veranderd naar: ‘De Fryske Marren’ . Frans memoreert dat het burgerinitiatief 110 
tot stand is gekomen op initiatief van de PvdA met als doel zo goed mogelijk te begeleiden wat de burger 
inbrengt. 
Jan Wibe Hylkema vraagt wat de inbreng van de fractie is op het punt van de naamgeving van de 
gemeente. Hij heeft het verslag van de ledenvergadering van 30 januari wel bij zich en verzoekt de 
voorzitter om dit alsnog aan de orde te stellen. Hij vraagt ook waarom het verslag van de bijeenkomst van 115 
6 maart die speciaal is bijeengeroepen om de naamgeving nu eens goed door te spreken, niet is 
geagendeerd. Zijn vraag spitst zich toe of de naamgeving al dan niet in ons verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen is opgenomen. Naar zijn mening heeft de fractie de ledenvergadering niet 
juist geïnformeerd. 
De voorzitter zegt dat het verslag van de ledenvergadering van 30 januari al eerder op deze vergadering 120 
van de agenda is gehaald. Een verslag van de bijeenkomst van 6 maart komt niet op de agenda van de 
ledenvergadering omdat het een bijeenkomst is geweest waarvoor leden en anderen zijn uitgenodigd om 
het onderwerp zonder dat er besluitvorming aan de orde was eens goed door te spreken. De aanwezigen 
moeten nog wel het verslag ontvangen. 
De fractievoorzitter, Frans Westra bestrijdt het niet juist informeren van de ledenvergadering. Hij nodigt 125 
Jan Wibe uit om op de komende fractievergadering aanwezig te zijn om de naamgeving nog eens 
uitgebreid door te spreken. Jan Wibe aanvaardt de uitnodiging. 
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Jan de Vries zegt dat is opgericht de ‘Fryske Marren Vitaal’ wat moet gaan fungeren als aanspreekpunt 
en spreekbuis voor alle senioren in de Friese Meren. Gevraagd wordt of CNV Ouderen en FNV Ouderen 130 
ook benaderd zijn om te participeren. Gevraagd wordt om het onderwerp alsnog als agendapunt te 
bespreken. Gezien het late moment voldoet de voorzitter niet aan dit verzoek. 
Gezegd wordt dat in de nieuwe club 9 van de 10 functies worden bezet door CDA’ers. Het bestuur zou 
onze leden op moeten roepen, scouten, scholen en begeleiden om ook dergelijke functies te bezetten. 
  135 
Gevraagd wordt hoe of het in het Gewest gaat. Afgesproken wordt om de volgende ledenvergadering te 
agenderen de terugkoppeling van de inbreng van de PvdA in de Provinciale Staten. 
 
Jon Visser merkt op dat hij de vergadering procedureel niet goed vond gaan. Hij gaat dat in het bestuur 
bespreken.  140 
Vervolgens sluit de voorzitter om 22:50 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 


