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DEFINITIEF CONCEPT 

Verslag ledenvergadering PvdA-afdeling De Fryske Marren  

op 26 maart 2015  

In: Zalencentrum ‘Het Baken’ in Lemmer 

 

Aanwezig (volgens de presentielijst):  
Ineke Swart, Dick Sprong, Jon Visser, Theunie Zijlstra, Wietske ten Brink, Jan de Vries, Lieuwe 
Visser, Jan van de Bij, Wiepie van de Bij – Magré, Anneke de Vries-vd Knoop, Freek Faber, Anita 
Dijkstra, Jan Walrecht, Hendrik Folmer, Sytse Bouwhuis, Hans Konst, Johan Dijkstra, Frans 
Westra, Riek van der Vlugt, Jeannette Wind, Aaldert Engberts, Marjan Jongsma, Jan R. de Jong, 
Arjen de Jong, Alice Muller, Roel Kingma, Letta Kingma-Willemsen, Jan Wibe Hylkema, Laurens 
Dijkstra, Jur van Vegten, Guus Verhoef (aantekeningen), Teunis van der Veen (voorzitter). 
 
Afwezig m.k.:  
Wytse de Haan, Ko van de Brink, 
 
 

1. Opening, vaststellen van de 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 Taalnota is nog niet geagendeerd. Ook bij de Raad van de gemeente DFM is dat nog niet het 
geval geweest. Zo mogelijk komt de nota volgende keer op de agenda van de 
afdelingsvergadering. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  
De voorzitter deelt me dat het ombudsteam functioneert en nu bestaat uit een zestal leden van 
de afdeling. 

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

a. Financieel verslag PvdA – afdeling DFM 2014 (bijlage) 
De voorzitter stelt het Financieel verslag aan de orde, een bijlage is bij de stukken 
gevoegd. 

i. Verslag van de kascontrolecommissie 
Riek van der Vlugt en Laurens Bouwman vormen de kascontrolecommissie. 
Riek zegt namens de commissie dat alle stukken in orde zijn bevonden en 
dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zij overhandigt de 
schriftelijke verklaring van de commissie.  

ii. Bespreken en vaststellen financieel verslag 
Jan R. de Jong wil de afdracht naar het verkiezingsfonds graag verhogen, de 
voorzitter zegt toe om de afdracht te verhogen met een kleine Euro 1.000. 
Het financieel verslag wordt vastgesteld. De penningmeester wordt 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

iii. Aanvullen van de kascontrolecommissie met een lid 
Riek van der Vlugt is aftredend. Zij wordt bedankt voor haar inspanningen. 
Hans Konst wordt benoemd als opvolgend lid van de 
kascontrolecommissie.  
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b. Verslag PvdA – afdeling DFM 2014 (bijlage) 
De tekst onder ad 4. Financiën wordt nog aangepast aan de afgesproken verhoging 
van de afdracht aan het verkiezingsfonds. Met inbegrip hiervan wordt het verslag 
vastgesteld. 
c. Voortgang ‘klasje’ (cursus gemeenteraadslid) 
Arjen de Jong, deelnemer aan het ‘klasje’ zegt dat hij met veel genoegen heeft 
deelgenomen. Er is veel interactie geweest en zijn interesse voor het raadswerk is 
zeker toegenomen. Freek Faber, de cursusleider vult aan dat de jeugd komt 
aangestormd. In vier bijeenkomsten is geroken aan de materie. 
Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op meer scholingen vanuit de partij: 
regionaal en landelijk. De Banning leergang in Leeuwarden komt aan de orde, 
waarvan de data binnenkort bekend worden gesteld.  
De voorzitter bedankt Freek Faber voor het leiden van de cursus. 

 
3. Bespreken voorstellen ivm aanbevelingen Evaluatiecommissie 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Vanuit het bestuur is opgesteld het stuk ‘Wat te doen met de conclusies en aanbevelingen van 
de evaluatiecommissie verkiezingen GR?’ (bijlage). Jur van Vegten deelt dat uit. De aanwezigen 
lezen het stuk. 
Door het bestuur zijn de opmerkingen en aanbevelingen van de Evaluatiecommissie onder 
voorzitterschap van Dick Sprong besproken. In het uitgereikte stuk ligt vast hoe het bestuur 
daarmee wil handelen. Er ontspint zich een geanimeerde discussie.  
De voorzitter vat de discussie samen en zegt 1) onderdelen van het stuk worden nog verder 
uitgewerk 2) als bestuur hebben we hiervan geleerd en geevalueerd 3) “Geen commissieleden 
van buiten de gemeente” wordt geschrapt in het stuk 4) bij de komende GR-verkiezingen is er 
een nieuwe situatie, maar zijn deze aanbevelingen vertrekpunt. 
Naar aanleiding van de discussie stellen we: 

- we moeten meer permanent zoeken naar leden, die wat willen. Scouting is 
onvoorstelbaar belangrijk; 

- nieuwe, goeie mensen in de regio: dat zouden ook mooie kandidaat raadsleden zijn; 
- leg ook accenten op de herkenbaarheid van de partij. 

De voorzitter sluit de discussie af met de opmerking dat het bestuur op verschillende manieren 
op het stuk en de discussie terug zal komen. 
 

4. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 
Het secretariaat heeft een overzicht van de uitslag van de Statenverkiezingen op 18 maart 2015 
samengesteld, dat wordt uitgereikt (bijlage).  
Hans Konst zegt dat de campagne “kort, maar hevig” is geweest. Vanuit de fractie in de PS is 
campagne gevoerd in alle grotere kernen. De uitslag noemt hij “geen feestje” en dat is jammer 
en geen loon naar werken. Ten opzichte van de GR-verkiezingen zijn in De Fryske Marren 100 
stemmen meer vergaard. De FNP is in DFM ten opzichte van de GR-verkiezingen dramatisch 
gekelderd. 
In de discussie komt tot uitdrukking dat: 

- onze deelnemers energie hebben gekregen van de campagne; 
- er is een groot verschil tussen jongere stemmers en oudere, die nog links stemmen: de 

solidariteit ebt langzaam weg. 
De voorzitter sluit de discussie af met de opmerking dat wij naar zijn mening in de campagne 
het verhaal goed hebben uitgelegd.  
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De voorzitter zegt dat Riek van der Vlugt vermoedelijk niet in de fractie is herkozen en bedankt 
haar voor alle inbreng. 
 

5. Nieuws uit de Gemeenteraadsfractie 
Vanuit de gemeenteraadsfractie wordt het volgende aan de orde gesteld: 

- de bomenkap: er zijn rare dingen aan de hand in de maatschappij, zoals het kappen van 
5.000 – 10.000 bomen in DFM; 

- het AZC in Balk / het debacle Rijs: voor de fractie moeten burgers en asielzoekers / 
vluchtelingen centraal staan. Zorgvuldig communiceren is een must. Na ‘Rijs’ heeft het 
college 29 plekken geselecteerd en op 9 van tevoren vastgestelde criteria gewogen. 
Jammer dat DFM nu zo in de publiciteit is gekomen, burgers voelen zich bij de neus 
genomen; 

- zwembad Lemmer: de fractie heeft een motie klaarliggen om de rekenkamer ingezet te 
krijgen.  

De voorzitter bedankt de fractie voor haar inbreng. 
 

6. Nieuws uit de Provinciale Staten fractie 
Onze fractie in de PS stelt bij monde van Riek van der Vlugt aan de orde: 

- zonnepanelen: behalve op daken mikt de fractie ook op zonneweides. Oppotten energie 
in batterijen is het moeilijke punt, want nog te kostbaar; 

- muizenschade: mede door toedoen van de provinciale fractie kunnen boeren gebruik 
maken van een regeling. Boeren hebben natuurlijk ook de normale gewone 
bedrijfsrisico’s; 

- rondweg Lemmer: de basisvariant komt in oktober aanstaande aan de orde. In een 
klankbordgroep komt aan de orde hoe de verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers  
veiliger kan worden. 

De voorzitter bedankt Riek voor haar inbreng. 
 

7. Oproep aan de leden om deel te nemen aan het bestuur 
Het bestuur heeft een werkwijze dat nieuwe deelnemers eerst twee keer meedraaien met de 
vergaderingen en daarna wordt gekeken of deelname over en weer bevalt. Daarna wordt aan 
de ledenvergadering voorgesteld om in het bestuur te benoemen.  
Het bestuur dunt langzaam uit: Thomas Coehoorn raakt door zijn ziekte langzaam naar de 
achtergrond en vandaag nemen we afscheid van Roel Kingma wegens verhuizing. De voorzitter 
doet de oproep naar de leden om zich gewoon te melden. 

 
8. Verkiezing Gewestelijk afgevaardigde (vacature Roel Kingma) 

Er is geen kandidaat. Het bestuur vraagt aan Wytse de Haan of hij bereid is. 
 

9. Afscheid van Roel (en Letta) Kingma 
Dick Sprong wil graag spreken: hij heeft daar als goed calvinist 3 redenen voor: 1) Roel is een 
gezellig mens, 2) hij is zeer historisch getalenteerd en 3) hij is een groot tacticus. Dick weet dat 
Roel’s nieuwe gemeente Waterland ook in de herverdeling gaat. 
Roel Kingma bedankt mede namens Letta voor de vriendelijke woorden. 
 

10. Vaststellen Definitief Concept Verslag Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren van 
30 oktober 2014 

Het verslag (bijlage) wordt zonder discussie vastgesteld. 
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11. Rondvraag, volgende datum en sluiting 

De aanwezigen stellen nog aan de orde: 
- de secretaris verzoekt Jan Wibe Hylkema om een mailtje te sturen met zijn suggesties 

hoe de Taalnota te behandelen; 
- er wordt op aangedrongen om op een discussieavond inhoudelijk te praten hoe we 

onderwerpen op kunnen pakken. Het Politiek Cafe kan daarbij middel zijn. 
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng. De najaarsledenvergadering zal plaatsvinden 
op donderdag 29 oktober 2015 
Vervolgens sluit de voorzitter om 22:15 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 
 


