
CONCEPT 
Verslag ledenvergadering PvdA de Fryske Marren op 30 oktober 2014  
In: Zalencentrum ‘St. Nyk’ in St. Nicolaasga 
 
Aanwezig (volgens de presentielijst):  
Theunie Zijlstra, Jan de Vries, Jan Wibe Hylkema, Jan R. de Jong, Arjen de Jong, Henni 
van Asten (gast), Freek Faber, Lourens Dijkstra, Jan A. Tjallema, Anita Dijkstra, Ko van de 
Brink, Dick Sprong, Anneke de Vries-vd Knoop, Wietske te Brink, Lieuwe Visser, Frans 
Westra, Ineke Swart, Jur van Vegten, Jon Visser, Wiepie van de Bij – Magré, Johan 
Dijkstra, Jeannette Wind, Guus Verhoef (aantekeningen), Teunis van der Veen 
(voorzitter). 
 
Afwezig m.k.: 
Riek van der Vlugt, Hendrick Folmer, Jan Walrecht, Thomas Coehoorn, Wytse de Haan, 
Hans Konst. 
 

1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen 
De  voorzitter opent om 20:00 uur 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 agenda wordt vastgesteld. Gevraagd wordt waar het onderwerp ‘windmolens’ op de 
agenda aan de orde kan komen. Dat  kan bij het agendapunt ‘Nieuws uit de PS-fractie’. 
De voorzitter zegt dat er nog een speciale Gewestelijke vergadering komt over 
‘windenergie’. 
 
De voorzitter heeft een aantal mededelingen: 

- Aanbevelingen evaluatiecommissie Gemeenteraadsverkiezingen 
Het stuk van de commissie is op 4 september 2014 in een extra ledenvergadering 
besproken. De commissie heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd, die tijdens 
de vergadering met de leden zijn besproken en door de leden zijn overgenomen. Het 
bestuur neemt zich de aanbevelingen en de discussie ter harte. De commissie heeft 
geen verdere opmerkingen. Ook uit de ledenvergadering komen geen opmerkingen. 
- Website 
De nieuwe website komt eraan. Wanneer deze online is krijgt ieder lid van de 
afdeling daarover een emailtje. De voorzitter roept op om de (nieuwe) website 
actueel te houden en vraagt ieders medewerking bij het aanleveren van actuele 
onderwerpen. 
- Jaarverslag 2013  
De voorzitter biedt zijn excuses aan dat het jaarverslag over het afgelopen jaar niet 
is geagendeerd. Het jaarverslag is wel gemaakt, maar niet verstuurd. Wanneer de 
nieuwe website in de lucht is zal het jaarverslag hierop worden gepubliceerd. 
- Verslaglegging 



Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de verslagen wel erg lang nadat deze 
zijn gehouden ter kennis van de leden komen en worden vastgesteld. Afgesproken 
wordt om de verslagen van de ledenvergaderingen wanneer deze gereed zijn direct 
op de website te plaatsen. Wanneer het verslag bespreking behoeft wordt het met 
de stukken meegestuurd. 
- Ombudsteam 
Het ombudsteam, bestaande uit de leden Ko van den Brink en Jeannette Wind wil 
vanavond  graag een tussenverslag doen. Ko formuleert als doel van het 
ombudsteam: “Individuen de weg te laten vinden naar de oplossing van het eigen 
probleem”. In de afgelopen periode van twee jaar zijn er behalve enkele 
vraagstellingen waar een snel antwoord op gegeven kon worden, een 12-tal 
probleempunten aan de orde geweest. Dat betrof meest zware dossiers. Ko noemt 
en looft de samenwerking in dezen met Humanitas. Hij deelt een pamflet uit 
getiteld: ‘Ombudsteam van fakkel naar waakvlam’. Binnenkort heeft het 
ombudsteam een bijeenkomst met de (landelijke) partijleiding. Het ombudsteam 
richt zich op twee punten 1) de hulpvraag  binnen de gemeente DFM en 2) de 
ervaren problemen politiek te maken. Conclusie van het ombudsteam is dat de 
hulpverlening in de gemeente DFM, met dank aan Humanitas uitstekend 
functioneert. Echter binnen de afdeling is het eenrichtingverkeer en lijkt er weinig 
behoefte te zijn. 
Vanuit de afdeling wordt uitgesproken om op het onderwerp meer te gaan werken 
als netwerkorganisatie: we moeten elkaar weten te vinden en elkaars expertise 
gebruiken. Jan R. de Jong zegt toe om als vraagbaak voor het ombudsteam te willen 
functioneren. De binding met de fractie moet er blijven en is een goede 
voedingsbodem. Het ombudsteam vraagt meer steun vanuit het bestuur. 
De voorzitter zegt dat het ombudsteam in ieder geval voor die 12 mensen het 
verschil heeft gemaakt. Het team kan versterking goed gebruiken en hij roept de 
leden daartoe op. 
Ook bij de leden van de afdeling is er behoefte om op een aparte avond met en over 
het ombudsteam te spreken. 
- Technisch voorzitterschap 
De voorzitter is van mening dat de afdelingsvergaderingen meer gestructureerd en 
ordelijker moeten verlopen. Hij stelt voor om – net als in de gemeenteraad – in twee 
rondes te discussiëren. De vergadering begrijpt zijn opmerking, maar is van mening 
dat doel voor structuur gaat en dat we bij terug naar huis gaan toch vooral terug 
moeten kunnen kijken op een gezellige avond.  
 
2. Verslag van de ledenvergadering van 30 januari 2014 

De voorzitter stelt het verslag aan de orde. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
met dank aan de secretaris. 
 

3. Verslag van de ledenvergadering van 27 maart 2014  
De voorzitter stelt het verslag aan de orde. 



Jan Wibe Hylkema stelt passages aan de orde over het de naamsvoering van de 
gemeente DFM, in het bijzonder het standpunt van onze fractie daarover. Hij refereert 
naar het verslag van 30 januari, de extra bijeenkomst op 6 maart speciaal over dat 
onderwerp en het verslag van 27 maart jl. Zijn betoog heeft hij op schrift en hij zal dat 
aan de fungerend secretaris toesturen (bijlage). De bijlage beschouwen we als ingelast 
stuk in het verslag van deze vergadering.  
De fractie reageert dat bij het onderwerp het morele verhaal staat tegenover dat van de 
financiën. Om reden van de kosten , een bedrag van zeg € 2 ton heeft onze fractie niet 
meegestemd met het collegevoorstel om de naam van de gemeente te veranderen 
naar: ‘De Fryske Marren’.  
Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Verslag van de extra ledenvergadering van 4 september 2014 
De voorzitter stelt het verslag aan de orde. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Concept Jaarplan 2015 

De voorzitter stelt het concept voor het jaarplan aan de orde. Over ons jaarplan voor het 
komend jaar worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- mooi compact en overzichtelijk opgebouwd; 
- in maart 2014 zijn er ook waterschapsverkiezingen. In het Waterschap heeft 

zitting onze partijgenoot Wytze de Haan. Gesuggereerd wordt om ruim voor die 
verkiezingen daar aandacht aan te besteden. De voorzitter zegt toe om dit punt 
in het jaarplan op te nemen; 

- gaan we op 1 mei rozen rondbrengen aan 70+ jaar? Het pleidooi om de leeftijd 
op 65 jaar te laten vindt weerklank. Het jaarplan wordt in die zin aangepast. 

Met inbegrip van het bovenstaande wordt het Jaarplan 2015 vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het jaarplan merkt Freek Faber op dat ook wordt aangeboden de 
cursus gemeenteraadslid. Er hebben zich tot nu toe 4, mogelijk 5 mensen aangemeld. 
Freek ziet graag een iets grotere groep voor zich. De cursus moet wel geregeld worden 
door het bestuur. 
Jan Wibe Hylkema bepleit een bijeenkomst over het belang van arbeid en zeggenschap: 
“Hart van de sociaal democratie” en stelt als spreker Bertus Mulder voor. Hij zal zijn 
voorstel nog uitwerken in een emailtje naar de secretaris. 
De voorzitter zegt dat het bestuur natuurlijk openstaat voor andere, nog niet in het 
jaarplan opgenomen activiteiten. Hij hoort graag die andere ideeën. 
 

6. Concept Jaarbegroting 2015 
De penningmeester licht de begroting toe. 
Gevraagd wordt waar de kosten van het ombudsteam onder vallen: dat is post 4652 
Thematische vergadering / werkgroepen. Dit wordt nog in de toelichting bijgevoegd. 
Vervolgens wordt de begroting voor 2015 ongewijzigd vastgesteld. 
 
Pauze 



 
7. Nieuws uit de Gemeenteraadsfractie 

Aan de orde komt het volgende: 
- Toezicht provincie op gemeente DFM 
Gerefereerd wordt naar een recent artikel in de Leeuwarder Courant over het 
verlengen van het toezicht op de gemeente DFM. Dit komt door ontbrekende 
dekking op enkele punten in de door de Raad vastgestelde Kadernota. In de 
discussie blijkt dit verlengde toezicht na samenvoegen van gemeenten iets anders is 
dan het toezicht ex artikel 12 van de Gemeentewet bij een structureel niet sluitende 
begroting. Benadrukt wordt dat de gemeente DFM het toezicht van de provincie 
eerst kwijt moet wil zij weer echt financiële speelruimte krijgen. 
- Amendement APV – Dorpshuizen 
Onze gemeenteraadsfractie heeft een VVD/FNP motie over het langer open mogen 
blijven van dorpshuizen niet gesteund. Uit de vergadering klinken geluiden over 
dorpshuizen die er financieel alles aan moeten doen om de broek omhoog te 
houden. Moet het bestuur van het dorpshuis een horecagelegenheid gaan runnen? 
De fractie heeft gekozen met als overweging het alcoholmatigingsbeleid (jongeren). 
Er zijn over het onderwerp drie informatieavonden geweest, waar over dit laatste 
duidelijke afspraken zijn gemaakt.  
- Decentralisaties zorg/ wijkteams 
De fractie onderhoudt contact met Leeuwarden, waar nu van start gegaan wordt 
met de decentralisatie. Regie houden door de gemeente is daarbij de uitdaging. 
Volgende maand staat het punt op de agenda van de gemeenteraad: met name  het 
monitoren en de verantwoording: hoe gaat de gemeente het resultaat meten? 
- Amendement Toanhusme 
Voor de agenda van de gemeenteraad is ingediend een amendement om het 
Toanhus financieel te steunen bij de uitvoering van haar taken. In het amendement 
komt het gedachtegoed van de PvdA goed naar voren. Mede door de inspanningen 
van de fractie is het verhaal ‘cultuur’ deels uit de bezuinigingen gehaald. 
- Huurdersvereniging 
De huurdersvereniging heeft fors aan de bel getrokken bij het gemeentebestuur: 
10% van de huurders in de gemeente DFM heeft een betaalachterstand.  
- Lange termijn agenda 
Mede door toedoen van de PvdA-fractie heeft de oppositie bij het College van B&W 
bepleit en afgesproken welke onderwerpen uit de kadernota op welk moment aan 
de orde komen. Op basis daarvan kan de fractie bepalen wanneer welk kruit droog 
gehouden moet worden. 
 
8. Nieuws uit de Provinciale Staten fractie 

Vanuit de PvdA-fractie in de Staten bespreken we met Henni van Asten, woordvoerder 
verkeer en vervoer de volgende onderwerpen. Zij vervangt de zieke Riek van der Vlugt :  

- Windmolens 
Door de Staten is als doelstelling vastgesteld om me te doen met windenergie en de 
komende jaren de overstap naar nieuwe energievormen te maken. Met windenergie 



moeten we mee omdat het Rijk onze provincie anders van alles op gaat leggen. We 
moeten af van de fossiele brandstoffen. In het verkiezingsprogramma van de PS-
fractie is gekozen voor clusteren. Gedeputeerde Staten heeft een gezamenlijk 
programma willen ontwerpen (Friesland voor de wind), maar neemt daar in haar 
recente standpunt afstand van. Er is strijd tussen FNP en CDA. In de discussie in de 
Staten gaat men nu terug naar het college akkoord, dat spreekt over “drie locaties”. 
De PS-fractie moet nog iets van het GS-voorstel vinden. In december 2014 moet er 
een besluit liggen, waardoor het onderwerp niet over de verkiezingen heen getild 
kan worden. 
- Rondweg Lemmer 
Er zijn vier varianten: om de zuid (>> € 70M), om de noord (>> € 70M), aanpassen 
bestaande route met aquaduct (€ 73M) en een sobere variant van enkele € M. Over 
wel of geen aquaduct, daar wordt ook in Lemmer heel verschillend gedacht. Onze 
GS-fractie vindt samengevat “het probleem niet groot genoeg om daar € 70M extra 
in te steken” en heeft gekozen voor de sobere variant. Over de uit te voeren 
verbeteringen aan de rondweg spreekt de provincie met de gemeente DFM, de 
aangenomen moties neemt de provincie daarbij mee. De PS-fractie wil de aanpak 
monitoren. 
Jeannette Wind stelt voor om over het onderwerp een avond te organiseren. 
- Jeugdzorg naar de gemeenten 
Provinciaal is afgesproken dat er sprake is van een warme overdracht: er mogen 
geen kinderen tussen wal en schip vallen. De provincie heeft extra geld uitgetrokken 
voor die warme overdracht. 

De voorzitter bedankt Henni van Asten voor haar aanwezigheid. 
 
9. Vertegenwoordiging in het gewest 

Kandidaat zijn Roel Kingma en Jur van Vegten.  De ledenvergadering gaat bij acclamatie 
akkoord met de voordracht.  



10. Afgevaardigde Landelijk congres PvdA 
Kandidaat is Jan R. de Jong. De ledenvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de 
voordracht.  
Als plaatsvervanger heeft zich gemeld Teunis van der Veen. De vergadering gaat graag 
akkoord. 

 
11. Rondvraag en sluiting 

De aanwezigen stellen aan de orde: 
- Opstappen WMO-raad DFM 
De WMO-raad is zacht gezegd niet met plezier opgestapt. De fractie is van mening 
dat de gemeenteraad bewust is geschoffeerd door het college en heeft contact 
gehad met leden uit de vm raad. Het college is  hier afgedekt door de 
collegepartijen. 
Frans Westra vindt dat bestuur en fractie actief op zoek moeten naar in de toekomst 
vakante posten en een strategie moet vinden om die kandidaten te plaatsen. Nu is 
er teveel een gespreid FNP- cq CDA-bedje. 
- Procedure nieuwe burgemeester 
In het presidium van de Gemeenteraad wordt gesproken over de procedure. 
- Jongerendebat 
In de campagne voor de PS verkiezingen komt het CDA met een voorstel 
jongerendebat. Gemeld wordt dat het dit onderwerp is bij ons Gewestelijk Bestuur. 
- 4 mei: krans leggen bij verzetstrijders 
Gevraagd wordt naar het ontstaan van de traditie dat PvdA en NCPN kransen leggen 
bij graven van verzetsstrijders tijdens de stille tocht op 4 mei. Is dat een Lemmerse 
traditie en tast het niet het fundament van de algemene dodenherdenking aan? We 
willen in ieder geval handhaven en spreken af mogelijk ook in Joure en Balk te 
organiseren. 

Vervolgens sluit de voorzitter om 22:40 uur de vergadering en wenst een ieder wel 
thuis. 



Bijlage 
-De PvdA “de Fryske Marren” en de Fryske gemeentenamme.   
PvdA ledefergadering op 30 oktober 2014 yn St Nyk. 
 
It ferslach fan 30 jannewaris 2014. Blêd 2 ûnder: nieuws uit de fractie: “Onze keuze in het 
verkiezingsprogram is duidelijk: De Fryske Marren”.  “Tegengeworpen worden: de kosten”. 
Dêrom  moast der in ekstra ‘PvdA De Fryske Marren’ themavergadering komme. 
Wy hawwe it ferslach fan dizze ekstra ledenfergadering fan 6 maart yn Âldemardum. 
It stiet net op de aginda. Dit ferslach is ek net behannele op 27 maart. Ik tocht doe dat it in fersin 
wie dat it net op de aginda stie. No lês ik yn it ferslach fan de ledenfergadering 27 maart 2014 
dat de “ekstra ledenvergadering” fan 6 maart gjin ledenfergadering wie, mar in “Bijeenkomst”. 
Dit ferslach hoecht dêrom net op de ledenfergadering besprutsen te wurden.  Frjemd. Op 17 
maart krige ik beide ferslaggen  gewoan fan Thomas Coehoorn  as “de verslagen van de 
ledenvergaderingen van 30 januari en 6 maart.”  Fersin ik my, of is it deistich bestjoer der op út 
om it tema fan de dy fergadering: de fryske gemeentenamme, fan de aginda, âf te hâlden.  Is dat 
sa? 
Is it bestjoer en is de fraksje, by nammen, net benijd oft de leden it iens binne mei de opstelling 
dy’t de fraksje keazen hat? De fraksje hat in berop dien op har autonomy. 
Heard dêr net by dat de fraksje hars sels no ferantwurdet? 
Ik woe der sels graach noch wol wat oer sizze. Is der de romte foar? 
 
De âld-deputearre fan de pvdA, Bertus Mulder, hat sein: “Sosjalisme yn Fryslan stie foar it 
handhaven fan rjocht”. (LC 3 juny 1997) 
Doe't Bertus Mulder yn 2007 ôfskie naam as PvdA deputearre ferskynde it boek De miskende 
taaiheid fan it Frysk mei de stikken dy’t hy skreaun hie oer de emansipaasje fan it frysks:   
Hij besjocht de posysje fan it frysk  yn it ferbân fan de minderheidstalen yn it algemien. 
Dêr leit ek it belang fan dizze saak. De  taal mei hegere status spilet yn op status en karriêre, de 
taal mei leger status op solidariteit en tichteby wezen1 
It binne foaral ambisjeuze ûndernimmers dy’t kieze foar de taal mei de heechste status.2 
Ûndernimmers wans stim klonk yn it bugerinitiatief, foaral nei ‘t it CDA yn koalysje gien wie mei 
de FNP. Arbeidersminsken  en âlderwetsk Fryske PvdAers fiele har thús by fertroulikheid fan de 
taal mei de legere status. 
  
In pear jiertallen as merktekens fan de striid foar emansipaasje: 
Yn 1937 wurd it jaan fan ûnderwiis yn it Frysk tastien. It wie in geunst.  
 1951,  kneppelfreed,  Fedde Schurer nimt  it op  foar it rjocht op frysk yn de rjochtseal. 
De oanlieding wie – hiel elemintêr-  de namme fan molke en  sûpe. 
Dat in molkeman  bussen mei de oantsjutting “sûpe”  en “molke” op ‘e karre stien hie mocht net 
fan de Keuringsdienst van Waren. Dat moast der in it Hollansk op. Der kaam in rjochtsaak fan. 
Yn 1985 namen de Provinsjale Steaten it rapport oan: Fan geunst nei rjocht 

                                                           
1
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 Pieter van der Plank, Taalsociologie, een inleiding tot de rol van de taal in het maatschappelijk 
verkeer  ( 1985), Taal mei hegere status had as kinmerk: leiderschap, arrogantie, intelligentie, ambitie, 
zelfbewustzijn, snobisme, rijkdom, ernst. Taal mei in legere status: betrouwbaarheid, eerlijkheid, 
vriendelijkheid, aanspreekbaarheid,  goedaardigheid, vrijgevigheid, humor.  

2
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. As it even kin ek noch leaver it Ingelsk, sa as “Bussinespark Heerenveen” 



De titel sprekt foar himsels. 
1989  De earste gemeenten stelle plak- en gemeentenammen offisjeel yn it frysk fêst. 
1996 Nederlân ratifisearret it Europees handvest voor Regionale of Minderheidstalen 
1997 de de Provinsje  Friesland wurdt offisjeel ‘Fryslan’ 
2003 Provinsjale taalnota fan ús deputearre, Bertus Mulder:  Ta Rjocht Komme . 
2013  Bestjûrsâfspraak Fryske taal en kultuer 2013-2018, ûndertekene troch de 7 
boargemasters fan de weryndielingsgemeenten, wêrûnder ek Hoornstra,  en fjirders Jorritsma 
út namme fan de Provinsje , en minister Plassterk. 
Ôfpraat wurd dat it Frysk  der net op efterút gean mei by de weryndielingen: 
“Bescherming van de friese taal in de nieuw te vormen gemeente” 
 
Op 6 maart hiene wy dan dy ekstra ledenfergadering, spesjaal oer de namme. Hat doe alle 
relevante informaasje op tafel west?  Ik tink it net. 
Oer it hânfêst, en alle oare âfspraken dy’t makke binne, is doe hielendal net praat.  
It wie myn earste fergadering. Ik wie noch gjin jier werom yn Fryslan. Ik wist doe net  fan al dize 
âfspraken. As jim it allegearre net wisten, dan hawwe wy mei-inoar in raar gat falle litten.  It 
gong allinnich oer de kosten. En der waard stimming makke.  “It kin wol 4 ton wurde”, waard d’r 
troch de fraksje sein, of 8 ton, of sels in miljoen. 
Wylst It riedsfoarstel oer de kosten,  mei berekkeningen fan de ambtners dy’op 2 ton útkomme, 
sûnd 3 maart bij de fraksje bekend wie. Dêr is doe  op 6 maart gjin meidieling fan dien. De 
fraksje hat har dy jûn, mei in berop die op har autonomy , efter it burgerynitiatyf foar de 
Hollânske namme stelt3. 
 
Hoe is it doe fjirder gien? 
Op 8 april wie op it gemeentehûs de fergadering fan de kommisje ‘bestjoer’ . 
Op in fraach fan ús fraksjefoarsitter - hy wie goed op dreef -  oan de  ynsprekker  út namme fan 
“De  freonen fan de friese meren” –   hoefolle de wiziging fan de namme dan wol  kostje mocht, 
woe de man gjin andert jaan. Dermei joech er himsels bleat.  Dy freonen wolle gjin fryske 
namme, tsjin gjin inkele priis. It finansjele argumint, dat sa swier oanset is, en dat ek sa maklik 
gehoar fynt by in soad minsken, is dus  net it eigentlike argumint. It is in stok om de fryske hûn 
te slaan. 
Mar hoe stelt ús fraksje har op yn de riedsfergadering fan  23 april? Ús fraksje stimt tsjin de 
fryske namme.  Ús fraksjefoarsitter  sprekt fan:  “verspilling van geld en moreel onverantwoord” 
:“Elke euro daaraan besteed is teveel”. Hoe kin je dan sizze dat je foar in fryske namme binne?  
Wêr bliuwt it  opkommen foar ús eigen partijprogramma? 
 As partijlid en pvdA-stimmer hie ik dochs wat oars ferwachtsje meien. Ik kin hjir net oer út.  Op 
alle  arguminten dy’t der binne, behalve wat it jild oangiet, is troch de fraksje net yngien.  Alle 
âfspraken dy’t makke binne mei de regearing, mei it provinsjaal bestjoer, alle hantekeningen fan 
boargemasters, kommissaris fan de keninginne, minister, dy set binne, it telt allegearre net. 
Sûnder needsaak hat de fraksje ús partijprogramma gewoan  falle litten.  De PvdA  de Fryske 
Marren hat har skiednis mei Piter Jelles, Fedde en Bertus ferleagene , har eigen namme 
ferkwânsele, en sa har gesicht ferlern. Sa ‘t ik sis, Ik kin hjir net oer út.   
                               

Jan Wibe Hylkema,   J.W.Hylkema@gmail.com 
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 De fraksje lûkt him, sa’t it liket,  meer oan fan dit burgerinitiatief dan fan de eigen partijleden en 
fan it eigen partijprogram. 


