
 

 

Concept  

 

Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

Op maandag 31 oktober 2016 om 20:00 uur 

 

In: Brede school, Julianalaan 3, 8501 HL  JOURE  

  

Aanwezig (volgens de presentielijst) 

Jon Visser, Ineke Swart, Marjan Jongsma, Laurens Dijkstra, Jan de Vries, Aaldert Engberts, 

Anita Dijkstra, Anna Joos Wempe, Boukje de Haan, Wietze de Haan, Dick Sprong, Sytse 

Bouwhuis, Jan R. De Jong, Theunie Zijlstra, Evert Jansen, Titia Koopstra, Thomas Groeneveld, 

Johan van Hien, Jan Walrecht, Jur van Vegten, Frans Westra, Jan van der Bij, Wiepie van der 

Bij-Magré, Anneke de Vries vd Knoop, Arjen de Jong, Teunis vd Veen (voorzitter) en Riek vd 

Vlugt (aantekeningen). 

 

Afwezig m.k. 

Ale Jan Tjallema, Folkert Boersma, Guus Verhoef, Jeannette Wind, Johan Dijkstra, Lutz Jacobi. 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda en korte mededelingen 

De voorzitter opent om 20:05 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij 

noemt de afberichten. De agenda wordt vastgesteld. 

a. Stand van zaken ambassadeurs:  

Inmiddels zijn 8 man/vrouw ‘ogen en oren’ in de gemeente. Ieder heeft zo’n 20 

of meer leden onder zijn/haar hoede. In Lemmer wordt naast Marjan Jongsma 

nog gezocht om versterking voor de ca 50 leden. In wezen zijn wij allen 

ambassadeur.  

b. Wisseling fractievoorzitterschap PvdA-De Fryske Marren:  

De voorzitter geeft aan dat Jur ivm privéomstandigheden het voorzitterschap 

weer aan Frans heeft over gedragen. Het bevreemdt aanwezigen bij monde van 

Wiepie van der Bij dat dit zomaar gaat. Onvrede is er ook mbt niet zichtbaarheid 

van de fractie (denk aan seniorenbijeenkomst in Lemmer), spanningen tussen 

bestuur en fractie en de non communicatie met de leden (incl. weinig info op de 

website). Wietze de Haan refereert aan de mail die hij hierover onlangs stuurde. 

Teunis geeft aan dat fractie en bestuur jl een dag bijeen zijn geweest olv iemand 

van het CLB.  Aangezien dit geen agenda-/discussiepunt is en wel als ernstig 

wordt ervaren, steunt Jan de Jong het verzoek om hierover een aparte 

ledenbijeenkomst te organiseren. Voorzitter zegt toe dit voor het eind van dit 

jaar te organiseren.   

 

2. Vragenuurtje aan 2e Kamerfractie / Gemeenteraadsfractie 

Helaas heeft Lutz Jacobi af moeten zeggen ivm opname partner in het Ziekenhuis. Zij 

compenseert dit door op 25 november mee te gaan ‘on tour’ in de drie gemeenten.  

- Jan de Vries houdt zich al jaren bezig met realisatie snel internet. Hij is boos dat dit, 

met name door tussenkomst van de provincie (Sietske Poepjes) en afblazen van de 

mogelijk nieuwe provinciale kabelaar KabelNoord, nu nog langer op zich laat wachten. 

Ook het rentetarief van 8% is veel te hoog in vergelijk met bv Drenthe. Onze PvdA 

statenfractie heeft hierover schriftelijk kritische vragen gesteld. Jan de Jong geeft aan 

dat dit met de Hinderwet Markt en Overheid te maken heeft (ws met Staatssteun). 

Frans Westra zegt toe dit met Remco van Mourik (Steatefraksje), Coby van der Laan 

(weth H’veen) uit te zullen zoeken en hierover duidelijkheid te verschaffen.  

- Wiepie van der Bij verbaast zich hooglijk over het persbericht van Martin van Rijn over 

de 1,2 miljard die landelijk op de plank is blijven liggen. Volgens Jur heeft de gemeente 

de gelden in het sociaal domein niet onder controle. Wiepie wil dat de fractie een open 

brief met kritische vragen stuurt mbt de overgebleven zorggelden in gem DFM. Wietze 

stelt voor dat het bestuur deze namens de leden stelt. Teunis juicht dit toe en spreekt 

af de volgende dag contact op te nemen met Wiepie.  



- Anita Dijkstra doet in de vergadering een oproep om feedback van de leden mbt de 

Taalnota Frysk, die binnenkort op de agenda staat.  

- Wietze de Haan vraagt waarom het concept verkiezingsprogramma niet op de agenda 

staat (net als in H’veen). Teunis geeft aan dat de manier van stemmen gewijzigd is 

naar individueel stemmen. Hij verwijst in deze naar de PvdA bijeenkomst op 2nov. in 

H’veen waar dit concept besproken wordt en waar de nieuwe manier van stemmen 

uitgelegd wordt. 

- Wietze de Haan attendeert ons op de 10 amendementen van de kritische groep ‘5 

voor Rood’ (zie facebook @pvda leden). 

- Sytse Bouwhuis haakt in op zichtbaarheid in de media. Alle partijen worden geciteerd, 

maar geen PvdA. Jur benoemt als voorbeeld hun inbreng. Een goede relatie van fractie 

met Wietske Koen, a la GrienLinks, is gewenst. Anita Dijkstra oppert de eigen inbreng 

aan de journalisten door te geven. Frans Westra benoemt ook hun actiever gebruik van 

facebook en stukken op de website plaatsen.  

 

3. Uitgangspunten voor deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (het 

draaiboek) 

Bij de opstelling van het draaiboek is rekening gehouden met de punten uit de 

evaluatiecommissie van 2013. Mbt de kandidaatstellingscommissie ontstaat enige discussie 

over de adviserende rol richting het bestuur. Besloten wordt dat de adviescommissie uit 

een oneven aantal bestaat, en daarom aangevuld wordt met 1 lid van de afdeling (dus 3). 

Uit haar midden kiezen zij een voorzitter en zij brengen advies uit in de ledenvergadering 

(bestuur blijft verantwoordelijk). In maart ligt er een groslijst op alfabetische volgorde en 

in nov. bepalen de leden de volgorde. De tussenliggende tijd is voor scholing van de 

kandidaten.  

De voorzitter merkt op dat vooraf aan de Nieuwsjaarsbijeenkomst van 7 januari in een 

extra ledenvergadering de profielen en kandidaatstellingscommissie worden vastgesteld. 

Vanuit de leden komen de volgende opmerkingen: 

- Jan Walrecht wijst op het managen van verwachtingen. Vooraf moet duidelijk zijn 

waar het bestuur al dan niet iets over te zeggen heeft.  

- Wiepie vd Bij pleit voor een nog bredere adviescommissie, tw 3 uit de voorheen drie 

gemeenten, 2 leden en de 6 bestuursleden. 

- Wietze de Haan merkt op dat er niet één vanuit het bestuur op de lijst komt staan. In 

het bestuur is geïnventariseerd ‘wie wil’. Daarmee lopen we geen risico dat het bestuur 

‘leegloopt’ naar de kandidatenlijst.  

- Een wethouderskandidaat hoeft niet op de lijst te staan. Bestuur ziet hiervoor ook 

naar buiten de partij/ledenbestand. Jan de Jong geeft aan moeite te hebben met 

externen. Aangevuld wordt dat de commissie bij de kandidaten ook inventariseert naar 

eventuele belangstelling voor het wethouderschap. 

- Met betrekking tot scouten, geldt weer ‘voorkom verwachtingen die niet waargemaakt 

worden’. Dus vragen naar politieke interesse loskoppelen van deelname voor op de lijst. 

- Het voorstel dat het voorzitterschap van de adviescommissie bij de 3 leden ligt, wordt 

overgenomen. 

Het toegezonden draaiboek wordt als zodanig aangepast vastgesteld. 

      

4. Jaarstukken 2017 

a. Concept Jaarplan 2017:  

Dit staat met name in het teken van de TK verkiezingen in maart a.s.. Wietze de 

Haan geeft aan dat tussen maart en november een lange periode is en stelt voor 

een extra ledenvergadering te beleggen. Teunis geeft aan dat ledenvergaderingen, 

rond de tafel zitten, meestal wat minder gezellig zijn. Het bestuur ziet liever wat 

informeler bijeenkomsten. Samen iets leuks ondernemen. Thomas Groeneveld 

brengt de ‘het werkt ervaring’ ‘Soos van de Roos’ uit gem SWF in. Als er op de 

vergaderdatum geen commissie of raadsvergadering is, gaan bestuur en voltallige 

fractie op bezoek bij hun leden. Dan wordt met ‘de benen op tafel’ gesproken over 

alles wat de partij en omgeving bezig houdt. Dit is voeding voor de fractie. De ene 

gemeente is de andere niet, DFM heeft een veel kleinere bezetting in de raad. Frans 

wil niets weten van ‘ja maar’, en stelt voor om deze ‘bewezen geachte’ werkwijze in 

te voeren. Teunis: “het bestuur komt met een voorstel om op die dagen 

ontmoetingen te plannen”.  

Het concept Jaarplan wordt met deze aanvullingen vastgesteld. 



b. Concept Jaarbegroting 2017:  

Arjen de Jong deelt de begroting voor 2017 uit. 

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Verslaglegging 

Het verslag van de ledenvergadering PvdA De Fryske Marren op 24 maart 2016  

(Zalencentrum Sint Nyk) wordt vastgesteld. 

       

6. Rondvraag, volgende datum en sluiting 

Vanuit de leden komen nog de volgende vragen en opmerkingen: 

- Anneke de Vries is van de ledenlijst verdwenen, dat wordt hersteld.  

- Wiepie vd Bij wil graag op korte termijn het verslag van deze vergadering. 

- Ook Thomas Groeneveld had geen stukken ontvangen, wordt alsnog ingeschreven als 

lid van PvdA DFM. 

- Jan de Jong stelt voor om een dropbox te realiseren, met daarin een link naar de 

raadsstukken. Wordt naar gekeken. 

- Jan de Vries vindt het schandalig dat de AOW-leeftijd opnieuw met 3 maanden 

omhoog gaat. Hij maakt zich zorgen over de kapitalistische maatschappij, alles wordt 

duurder en asocialer. Deze zorg wordt breed gedeeld!  

De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit vervolgens om 22:10 uur de 

vergadering. Hij wenst een ieder wel thuis.  

  

 


