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Concept 

Verslag ledenvergadering PvdA-afdeling De Fryske Marren 

op 24 maart 2016 

In: Zalencentrum ‘Sint Nyk’ in Sint Nicolaasga 

Aanwezig (volgens de presentielijst): 
Dick Sprong, Theunie Zijlstra, Wanda Ottens, Jon Visser, Jan Walrecht, Marjan Jongsma, Frans 
Westra, Hans Konst, Jur van Vegten, Sytse Bouwhuis, Hendrik Folmer, Laurens Dijkstra, Jan Wibe 
Hylkema, Riek van der Vlugt, Johan Dijkstra, Remco van Maurik, Ineke Swart, Arjen de Jong, 
Anita Dijkstra, Guus Verhoef (aantekeningen), Teunis van der Veen (voorzitter). 
 
Afwezig m.k.: 
Folkert Boersma, Sietske Dijkstra, Jan R. de Jong, Wiepe en Jan van der Bij, Lieuwe Visser, 
Wietske ten Brink, G. van der Duim en Lutz Jacobi. 
 
 

1. Opening, vaststellen van de agenda en korte mededelingen 

De voorzitter opent om 20:10 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij 
noemt de afberichten. Hij voegt aan de mededelingen op de agenda toe het punt 
‘Functiewisselingen binnen het bestuur’. Lutz Jacobi heeft zich afgemeld wegens haar 
noodzakelijke aanwezigheid in verband met stemmingen in de Tweede Kamer: punt c onder 
agendapunt 5 komt daarmee te vervallen. Zij komt graag naar de afdeling op een moment dat 
dat beter schikt. 
De agenda voor de vergadering wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 

a. Functiewisselingen binnen het bestuur 

De voorzitter zegt dat onze secretaris Thomas Coehoorn wegens ziekte is teruggetreden uit het 
bestuur. Eerste week dit jaar is zijn functie is overgenomen door Guus Verhoef. Arjen de Jong is 
met ingang van het nieuwe jaar 2016 penningmeester geworden in de plaats van Guus Verhoef. 
Riek van der Vlugt heeft de functie van ledenadministrateur op zich genomen. 
Bij gelegenheid van de overdracht van het secretariaat hebben Riek van der Vlugt en Guus 
Verhoef in Leeuwarden een bezoek gebracht aan Thomas Coehoorn. Hij laat de aanwezigen 
graag groeten. 

b. Feestelijkheden en vieringen rond 01 mei 2016 

Vanuit het Gewest Fryslan gaat een bus naar de in Utrecht georganiseerde feestelijkheden. 
Daarnaast houdt de afdeling haar eigen viering en plant op de Dag van de Arbeid een boom in 
Lemmer. Het bestuur bezorgt alle leden van 65‘plus’ jaar een roos. 

c. Diner van Waarde 

Op het in Sneek georganiseerde diner spreekt de directeur van de Wiardi Beckman Stichting 
Monika Sie. De voorzitter roept de leden op om deel te nemen aan het diner. 

d. Oproep ambassadeurs 

Riek van de Vlugt meldt dat we als afdeling nu 6 ‘ambassadeurs’ rijk zijn. Het bestuur streeft 
ernaar om in alle delen van het grondgebied van de gemeente DFM een ambassadeur te 
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hebben. Vacante plek is nog de noordhoek rond Terherne. Freek Faber zou voor het gebied rond 
Sint Nyk gevraagd kunnen worden. 
Als invulling ziet Riek voor zich de zorg voor onze leden in de gebieden, waaronder het 
onderhouden van de contacten. Ook is het de bedoeling dat ook contact wordt onderhouden 
met de Plaatselijke Belangen over wat speelt in de verschillende dorpen, waaronder het 
bezoeken van de Algemene Ledenvergaderingen. Politiek belangrijke zaken kunnen de 
ambassadeurs  terugkoppelen naar de leden van de fractie. Vanuit de fractie wordt opgemerkt 
dat het ook belangrijk is om met canvassen bij de deuren langs te gaan om te horen wat speelt 
en als voeding voor de fractie. Dick Sprong ziet graag een bevestiging van de fractie met welke 
punten men bezig is (gegaan). Hendrik Folmer ziet graag dat de ambassadeurs herkend kunnen 
worden als afgevaardigden van de PvdA. 

e. Andere actualiteiten 

Geen. 
 

2. Vaststellen Definitief Concept Verslag Ledenvergadering PvdA De Fryske Marren van 29 
oktober 2015 

Het verslag wordt zonder wijzigingen door de ledenvergadering vastgesteld. 
Naar aanleiding van blz. 5, Rondvraag, tweede aandachtstreepje zegt de fractievoorzitter dat hij 
een stukje heeft geschreven hoe geïnteresseerde burgers bij de schriftelijke stukken van de 
gemeenteraad kunnen komen. Jur van Vegten zal het stukje sturen naar het secretariaat. 
 

3. Bespreken van het beleid van het afdelingsbestuur De Fryske Marren over 2015 

a. Financieel Jaarverslag PvdA - DFM 2015 

De fungerend penningmeester voor het boekjaar 2015 zegt dat het boekjaar moet worden 
afgesloten met een klein tekort ten aanzien van de vastgestelde begroting, waarbij hij aantekent 
dat de voorgenomen storting in het verkiezingsfonds niet heeft kunnen plaatsvinden. Als 
redenen voert hij daarbij aan dat een aanvraag richting het Activiteitenfonds van de partij 
waarvan de inkomsten waren meegeteld niet is afgekomen, in combinatie met incidentele, niet 
begrote posten als een rouwadvertentie voor een prominent lid van de afdeling. Het 
afdelingsbestuur heeft een brief aan ‘landelijk’ geschreven over de krappe afdracht aan 
afdelingen met een behoorlijk programma, zonder collegedeelname en met een kleine fractie. 
De kascontrolecommissie bestaande uit Laurens Dijkstra en Hans Konst heeft de boeken bij de 
penningmeester thuis gecontroleerd en de belangrijkste inkomsten en uitgaven bezien. De 
commissie constateert dat: 

- de boekhouding op orde is, 
- er van een enkele bankrekening gebruik gemaakt wordt, 
- de krappe financiën ook veroorzaakt wordt door een teruglopend aantal leden van de 

afdeling, 
- de financiën van de afdeling kwetsbaar zijn en er eigenlijk een groter 

(weerstands)vermogen zou moeten zijn, 
- voor activiteiten het vragen van een eigen bijdrage op z’n plaats is. 

De commissie heeft het benodigde formulier met verklaringen ingevuld en ondertekend. 
De commissie stelt voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. De vergadering stemt daar zonder hoofdelijke stemming mee in. Het 
Financieel Jaarverslag 2015 is daarmee vastgesteld. 
Laurens Dijkstra is in de kommissie aftredend en wordt bedankt voor zijn inbreng. Als nieuw lid 
voor de kascontrolecommissie wordt Dick Sprong benoemd, zodat de kascontrolecommissie 
2016 bestaat uit Hans Konst en Dick Sprong. 
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b. Jaarverslag PvdA – afdeling DFM 2015 

De voorzitter stelt het concept voor het Jaarverslag 2015 aan de orde. Hij stelt dat we voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten een goede campagne hebben gevoerd met een beroerd 
resultaat. We leggen ons nu meer toe op ledenbinding en proberen boeiende activiteiten te 
organiseren. Er is weer een papieren nieuwsbrief de Rode Razer gekomen. Vanuit de afdeling 
komen de volgende vragen en opmerkingen: 

- het verkiezingsfonds, waarmee we in 2018 de kosten voor de verkiezingscampagne voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen op moeten vangen lijkt te gering in omvang. Met het 
budget lijken we slechts een zeer bescheiden campagne te kunnen gaan voeren.  De 
vergadering stelt voor om: 

o de leden op te roepen om direct aan de afdeling een gift te doneren; 
o de fractieleden te vragen om te overwegen om een verhoogde afdracht. 

- Hans Konst roept op om de financiële situatie van de afdeling te versterken met een 
waaier van maatregelen. 

Met inbegrip van de bovenstaande opmerkingen wordt het Jaarverslag 2015 vastgesteld. 
 

4. Rondvraag 

Lelieteelt: Sytse Bouwhuis vraagt de aandacht voor de lelieteelt nabij Wijckel, een zeer 
intensieve teelt die gebruik maakt van middelen, die schadelijk zijn voor de gezondheid, het 
milieu en het landschap. Zo spuit een teler desgevraagd elke 6 dagen een combinatie van 
middelen over zijn gewassen en vraagt dan zijn buren om deuren en ramen gesloten te houden. 
Sytse verwijst naar verschillende berichtgeving o.a. in de Leeuwarder Courant, vanuit de Noord 
Oost Polder, het RIVM en de bollenboeren zelf. Sytse vraagt de fractie om wanneer het 
bestemmingsplan buitengebied voor Gaasterland aan de orde is te letten op bufferzones en 
kwetsbare stukken. Johan Dijkstra zal in de fractie bespreken op welke wijze dit punt kan 
worden ‘aangevlogen’ en goede afspraken kunnen worden gemaakt. Johan wijst erop dat er 
geen verwachtingen worden gemaakt die niet nagekomen kunnen worden. 
Signalering door ambassadeurs: Dick Sprong stelt aan de orde hoe de afspraken bij de fractie  
liggen wanneer een signaal van de ambassadeurs binnenkomt. Spreker vraagt naar een termijn 
wanneer de ambassadeurs iets terug horen over hun signaal en hoe zo’n punt agenda technisch 
wordt opgepakt. Hij merkt op dat er in de Plaatselijke Belangen dergelijke punten vanuit de 
Mienskip aan de orde komen. 
Wanda Ottens stelt dat er afdelingen met dergelijke signalen aan de slag zijn. Per 
onderwerp/signaal wordt dat aangepakt en gezocht wat de beste manier van aanpak is. 
Duidelijk is dat er onder de mensen onrust leeft: fractie en bestuur moeten duidelijk maken wat 
de PvdA met het signaal gaat doen. De lelieteelt noemt Wanda een exemplarisch voorbeeld. Zij 
vraagt ook om sturing van een dergelijk onderwerp, zodat niet iedereen daarmee aan de gang 
gaat. 
Dick Sprong vindt dat de PvdA als oppositiepartij in deze gemeente de vragen moet stellen en 
steeds onderwerpen bij de wethouders neer moet leggen. Ook de Statenfractie zit in de 
oppositie. De normale reflex en valkuil voor leden van onze fracties is om zaken die spelen zelf 
op te lossen. De fractievoorzitter zegt dat de fractie zeker niet achteroverleunt en steeds weer 
vragen aan B&W en de wethouders stelt. 
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Afgesproken wordt dat de ambassadeurs in overleg gaan met de fractie om af te spreken hoe 
onderwerpen het gemakkelijkst op de agenda komen: punten zouden vraagsgewijs kunnen 
worden doorgegeven zodat deze weinig bewerking vragen om door te geven. 
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022: Hendrik Folmer vraagt in verband met de komende 
gemeenteraadsverkiezingen om nu al te beginnen met het nieuwe verkiezingsprogramma. Hij 
ziet een nieuw soort programma voor zich en een andere strategie die meer gebruik maakt van 
de sociale media. Guus Verhoef zegt dat het bestuur in dit verband nu al spreekt met de 
afdelingen SWF en H’veen om samen afspraken te maken over onderwerpen. Startpunt is wat 
gerealiseerd is en wordt van het huidige verkiezingsprogramma: Jon Visser maakt daarover 
binnenkort afspraken om met de ‘oude’ programmacommissie bijeen te komen. 
Huisvesting voor asielzoekers in de gemeente DFM: Hans Konst vraagt de aandacht voor de 
huisvesting van statushouders in de dorpen (hoe geven we de mensen een toekomst) en ook 
het asielzoekerscentrum in Balk (opvangen van grote aantallen vluchtelingen zonder status). De 
lokale opgave zal steeds groter worden. Maar dat biedt ook kansen aan de dorpen. Maar men 
wil ook het spook weren van alles dat van buiten komt. Marco Florijn vraagt in dit verband om 
‘onorthodox denken’.  Feit is dat er een steeds groter beslag komt op vrijkomende sociale 
huurwoningen. 
 
P A U Z E 

 
5. Vragenuurtje 

richting 

a. De gemeenteraadsfractie 

b. De statenfractie: Remco van Maurik en Wanda Ottens 

c. De Tweede Kamerfractie: Lutz Jacobi: vervallen, zie agendapunt 1. 
We bespreken als afdeling het volgende: 
Burgerpanel gemeente DFM: Jan Wibe Hylkema vraagt naar aanleiding van berichten in de krant 
wat een dergelijk panel niet kost en wat het oplevert. Vanuit de fractie verwijst Frans Westra 
naar ‘bestuurlijke ankerpunten’ en verwijst naar de noodzaak om onderzoek te doen op 
beleidsmatige onderwerpen: het leerlingenvervoer en de evaluatie van het zwartboek noemt hij 
voorbeelden waaruit de werking van het burgerpanel zou kunnen blijken. Onderzoek moet niet 
in de plaats komen van beleidsmatig goed nadenken: de visie op de verdere ontwikkeling van 
het Tsjukemar ziet hij als het zetten van zo’n eerste stap. 
Breedband: de hoeveelheid data die in de toekomst moet worden getransporteerd neemt 
exponentieel toe. De Statenfractie heeft geconstateerd dat er op het gebied van het aanleggen 
van glasvezel op het platteland en in de dorpen veel initiatieven zijn die nu nog door de 
Provincie worden gefrustreerd.. Remco van Maurik zegt dat zijn fractie binnenkort samen met 
FNP, VVD, D66 een expertmeeting organiseert om na te gaan hoe de Provincie in dat onderwerp 
moet (gaan) zitten. Zijn Statenfractie is van mening dat beschikken over glasvezel eigenlijk een 
basisvoorziening is. Misschien moet de Provincie wel ongehoorzaam worden. Hij is benieuwd 
naar de stellingname van de gedeputeerde op de opbrengsten van de expertmeeting. In 
Smallingerland is de businesscase voor glasvezel uitgewerkt. 
Geliefde partijen: gevraagd wordt naar onze ervaringen met de samenwerking met andere 
partijen in het politieke spectrum. De fractie zegt dat deze afhangt van het onderwerp: met 
GroenLinks en met D66 zijn dat andere onderwerpen. Onze manier van oppositievoeren is niet 
erg sterk: besluiten in de Raad worden maar marginaal beïnvloed. Eigenlijk zou de beweging van 
onderop moeten komen: bij de burgers en bij onze ambassadeurs vandaan. 
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Rondweg Lemmer: Wanda Ottens vraagt hoe het besluit over de rondweg z’n uitwerking krijgt, 
met name de samenspraak met bewoners. Jon Visser zegt dat de opstelling van Lemmer Alert 
als pressiegroep = groep verontruste ondernemers niet erg goed heeft gewerkt. De komende 
tien jaar zullen we zien hoe het plan eruit ziet en wordt gerealiseerd: komt er een geluidswal, 
komt er toch een aquaduct? Het zal moeilijk worden om nog groepen bewoners te activeren. 
Groot probleem is natuurlijk of de rondweg verder dicht gaat slibben. We spreken af dat 
afdeling/fractie en de Statenfractie elkaar op de hoogte zullen houden. 
 

6. Rondvraag en sluiting 

Gegeven de opmerking van Lutz Jacobi en haar mogelijke komst naar de afdelingsvergadering 
vraagt de voorzitter zich hardop af of donderdagavond wel de goede dag is voor onze 
ledenvergadering. Lutz kan maandagavond wel garanderen. Anita Dijkstra vraagt waarom de 
opkomst vanavond zo laag is. We spreken af om bij wijze van proef de najaarsledenvergadering 
te houden op maandagavond 24 oktober aanstaande. 
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit vervolgens om 22:00 uur de 
vergadering. Hij wenst een ieder wel thuis. 
 


