
2014-9-4 extra ledenvergadering EC-verkiezingen  

Concept extra ledenvergadering  
rapportage Evaluatiecommissie GR-verkiezingen op 4 september in de Miks. 
 
Aanwezig: Letta Kingma-Willemsen, Roel Kingma, Sietske Dijkstra, Freek Faber, 
Lieuwe Visser, Wietske ten Brink, Ineke Swart, Jur van Vegten, Theunie Zijlstra 5 
Frans Westra, Jan Walrecht, Jeannette Wind-Breederveld, Teunis van der Veen, 
Irene Zijlstra, Anita Dijkstra, Fedde Trinks, Ineke Bakker, Jan R. de Jong, Anneke de 
Vries-van der Knoop, Dick Sprong, Hendrik Folmer, Sytse Bouwhuis, Jan de Vries,                                            

Guus Verhoef, Thomas Coehoorn. 
Mkg afwezig: Erik Lankman, Riek van der Vlugt, Bert Fleer, Jon Visser, Wietze en Boukje de Haan. 10 
 
    
Opening, mededelingen: De voorzitter geeft na een korte inleiding het woord aan Dick Sprong, de 
voorzitter van de Evaluatie Commissie Gemeenteraadsverkiezingen. 
 15 
Rapportage Evaluatie Commissie GR-verkiezingen. 
-De commissie heeft er bewust voor gekozen om de rapportage niet voortijdig toe te sturen. 
-Bij bestudering van de verkiezingsuitslag blijkt dat wij het niet eens zo slecht gedaan hebben. Op 
basis van de oude zetelverdeling, vertaalt naar de nieuwe raad, zouden we maximaal 5 zetels behaald 
hebben. 20 
-We hebben een goed verkiezingsprogramma. 
-Er is voor de verkiezingen veel werk verzet. 
 
De rapportages worden uitgedeeld, er volgt een leespauze waarna verduidelijkende vragen gesteld 
kunnen worden. Daarna worden de conclusies en aanbevelingen besproken. 25 
 
Vanuit de vergadering worden een aantal opmerkingen gemaakt. 
-FF De PvdA zal zich als lokale partij moeten profileren. Voorkom kliëntelisme als schaamlap door het 
gebrek aan een goed verhaal. Profileer de partij door nieuwe speerpunten. 
-JJ De landelijke politiek heeft een negatieve invloed op de lokale verkiezingsuitslag. 30 
-Leeuwarden heeft zich als culturele hoofdstad geprofileerd. Heerenveen heeft een ijzersterke 
campagne gevoerd en wij hebben gering verloren. 
-SB Het natuur thema heeft onvoldoende publiciteit gekregen, waardoor de georganiseerde 
bijeenkomst weinig succesvol was en weinig aandacht kreeg in de media. 
-FF We kunnen een klasje van kandidaat raadsleden instellen om alvast klaar te zijn voor de volgende 35 
verkiezingen. 
-Voorgesteld wordt om een beperkt verslagje van deze bijeenkomst te schrijven voor de website. 
-SD Door middel van nieuwsbrieven kunnen we ons ook profileren. 
 
De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun werk en geeft de commissieleden een presentje. 40 
Er is grotendeels duidelijkheid over de rapportage. Als bestuur moeten we de aanbevelingen zo 
spoedig mogelijk oppakken en concreet maken. 
 
Verder worden de aanwezige leden bedankt voor hun aanwezigheid en worden wel thuis toegewenst. 
 45 


