
 

 

Agenda Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

Datum: donderdag 26 maart 2015 om 20:00 uur 

 

Plaats: Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, 8531GM LEMMER 

 

Het bestuur van de afdeling stelt de volgende agenda voor:  

 

 

1. Opening, vaststellen agenda en korte mededelingen 

 

2. Bespreken van het beleid van het afdelingsbestuur De Fryske Marren over 2014  

a. Financieel Verslag PvdA - afdeling DFM 2014    (bijlage 2a) 

- Verslag van de kascontrolecommissie 

- Bespreken en vaststellen financieel verslag, bij goedkeuring verlenen 

van decharge aan de penningmeester van het bestuur 

- Aanvullen van de kascontrolecommissie met een lid 

b. Verslag PvdA - afdeling DFM 2014     (bijlage 2b) 

- Bespreken en vaststellen van het verslag 

c. Voortgang ‘klasje’ (cursus gemeenteraadslid)    

 

3. Bespreken voorstellen ivm aanbevelingen Evaluatiecommissie 

Gemeenteraadsverkiezingen         (bijlage 3 volgt of wordt uitgereikt) 

 

4. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 

- Bespreken uitslag van de verkiezingen en de gevoerde campagne 

 

5. Nieuws uit de Gemeenteraadsfractie  

In overleg met de fractie de volgende onderwerpen: 1) Bomenkap (proces van 

besluitvorming) 2) Zwembad Lemmer (contract voormalige gemeente Lemsterland en 

ondernemer) 3) Verdwijnen gemeentelijke pagina’s in weekbladen 4) Wvttk 

 

6. Nieuws uit de Provinciale Staten fractie  

In overleg met ons lid in de fractie de volgende onderwerpen: 1) Romte foar de sinne 

(zonnepanelen in de openbare ruimte) 2) Muizenschade voor boerenbedrijven 3) 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (Boeren nabij N2000 gebieden mogen 

uitbreiden, mits … ) 4) Rondweg Lemmer 

 

7. Oproep aan leden om deel te nemen aan het bestuur 

 

8. Verkiezing Gewestelijk afgevaardigde (vacature Roel Kingma) 

We hebben 2 plaatsen. Jur van Vegten is de andere Gewestelijk afgevaardigde.  

 

9. Afscheid van Roel (en Letta) Kingma (lid afdelingsbestuur en vm fractievoorzitter in de 

Gemeenteraad van Lemsterland) 

Ivm vertrek naar Broek in Waterland (NH) 

 

10.  Vaststellen Definitief Concept Verslag Ledenvergadering PvdA De Fryske Marren van 30 

oktober 2014 (Zalencentrum St. Nyk in St. Nicolaasga)    (bijlage 10) 

Het definitief concept is al eerder op de website (https://defryskemarren.pvda.nl/) 

geplaatst. 

 

11.  Rondvraag, volgende datum en sluiting 

Volgens het jaarplan vindt de najaarsledenvergadering plaats op donderdag 29 oktober 

2015. 

https://defryskemarren.pvda.nl/

