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DEFINITIEF CONCEPT 

Verslag ledenvergadering PvdA-afdeling De Fryske Marren  

op 29 oktober 2015 

In: Zalencentrum ‘Sint Nyk’ in Sint Nicolaasga 

 

Aanwezig (volgens de presentielijst): 
Jon Visser, Johan Dijkstra,Frans Westra,Jan R. de Jong, Arjen de Jong, Nienke Deelstra, Aaldert 
Engberts, Marjan Jongsma, Sietske Dijkstra, Riek van der Vlugt, Ineke Swart,Lieuwe 
Visser,Wietske ten Brink, J. Coppens, Hendrik Folmer,Sytse Bouwhuis, Hans Konst, Freek Faber, 
Jan Wibe Hylkema,Laurens Dijkstra, Remco Dijkstra, Jur van Vegten,Guus Verhoef 
(aantekeningen), Teunis van der Veen (voorzitter). 
 
Afwezig m.k.: 
Wiepe en Jan van der Bij, Jan de Vries, Jan de Vries, Ale en Douwina Dijkstra, Tolke de Boer, Jan 
Walrecht, Erik Lankman, Anneke de Vries, Jan en Jeannette Wind, Wytse en Baukje de Haan, 
Anita Dijkstra, Ale Jan Tjallema, Dick Sprong en Theunie Zijlstra. 
 
 

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.  
Teunis toont onze nieuwe afdelingsnieuwsbrief de ‘Rode Razer’. 
Teunis noemt het afbericht van Jeannette Wind, die we vanavond op de vergadering zouden 
bedanken voor haar werk als gemeenteraadslid. Teunis is bij haar geweest. Ze is lichamelijk nog 
niet zover, dat zij aanwezig kan zijn. Ook heeft zij het moeilijk met de beslissing die ze heeft 
genomen om terug te treden uit de gemeenteraad. We hadden graag op gepaste wijze afscheid 
van haar willen nemen. Komend weekend zal haar het bloemetje namens de afdeling bereiken. 
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.  
De voorzitter meldt nog de volgende zaken: 

- PvdA-ambassadeurs: binnen de afdeling hebben we inmiddels een zestal ambassadeurs: 
een leuke club mensen met binding in de samenleving. Zij geven de signalen die zij 
opvangen door naar bestuur, fractie en ombudsteam. De voorzitter gaat ervoor om het 
groepje groter te maken; 

- De seniorenochtend was geanimeerd, maar weinig leden aanwezig. Op de ochtend 
kwam de vraag van een van de leden, waarom bij het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ 
geen ruimte aan tegenkandidaten is gegeven zich te melden. De voorzitter zegt dat het 
de gewoonte is geworden dat bestuurskandidaten tenminste tweemaal meedraaien in 
het bestuur om te kijken of dat over en weer bevalt, een oproep om deel te nemen in 
het bestuur wordt elke ledenvergadering gedaan. Met andere woorden: zijn er leden 
aanwezig, die iets zien in deelname aan het bestuur: meld je dan aan. De voorzitter zal  
nog een oproep met dezelfde boodschap naar alle leden doen. 

Frans Westra vraagt om stil te staan bij het verlies van Mineke Knol-Bos, tot 2012 voor de PvdA 
gemeenteraadslid in Skarsterlan. We herdenken haar met een minuut stilte.  De voorzitter zegt 
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dat drie bestuursleden aanwezig zijn geweest op de crematieplechtigheid en dat fractieleden 
de familie op de condoleancebijeenkomst hebben bezocht. 

 
2. Nieuws uit de Provinciale Staten fractie 

Hans Konst is namens de PS-fractie aanwezig. Hij zegt dat het voor de eerste keer sinds de 
oorlog is, dat er een coalitie is zonder de PvdA (CDA/VVD/FNP/SP). De nieuwe coalitie maakt 
andere keuzes dan de voorgaande, hoewel men ook over veel zaken hetzelfde denkt. Anders 
noemt hij de tijdelijke verlaging van de opcenten motorrijtuigbelasting, dat de automobilist een 
jaarlijks voordeel van Euro 30 – 40 per jaar oplevert. 
Belangrijk punt dat speelt is het al dan niet zelfstandig voortbestaan van Omrop Fryslân; wordt 
dat onderdeel van de landelijke regionale omroep of niet. 
Over de rondweg om Lemmer is het besluit gevallen. Hans noemt het tragisch, wat 
gedeputeerde Sietske Poepjes eerder een viaduct naar Lemmer kwam brengen en dat toen 
door de aanwezige insprekers is afgeserveerd. Inzet ook nu is om de rondweg veiliger te maken, 
met aandacht voor oversteekplaatsen. Vanuit de Provinciale PvdA is zoveel mogelijk afgestemd 
met onze fractie in De Fryske Marren. 
Ook heeft de fractie geprobeerd om de komst van de vluchtelingen op de agenda te krijgen. In 
asylzoekerscentra zitten nu teveel mensen met een status, waarvoor nog geen woonruimte 
beschikbaar is. Wanneer aan deze statushouders wel woonruimte geboden kan worden is er 
volgens Hans in de AZC’s nauwelijks tekort aan ruimte. 
In de oppositie is de fractie gaan inzien dat er tussen gelijk hebben en gelijk krijgen een groot 
verschil ligt. De fractie moet wennen aan hun rol in de oppositie, maar heeft gekozen om in de 
discussies de inhoud voorop te zetten. 
Op vraag uit de zaal antwoordt Hans Konst dat er bij de Provincie geen sprake is van 
contingentering, maar dat de gemeenten gevraagd wordt te komen met  reële 
vestigingsplannen. Er wordt niet gebouwd voor de leegstand, maar als er sprake is van een 
reële vraag, dan zal de Provincie daaraan meewerken. 
Op een andere vraag uit de zaal antwoordt Hans dat projectontwikkelaars graag afwillen van 
hun grondposities. Zo is de Wind-groep uit Drachten bijna failliet gegaan aan hun onroerend 
goed en reeds gedane investeringen in de infrastructuur. 
De voorzitter bedankt Hans Konst voor zijn inbreng. 
 

3. Nieuws uit de Gemeenteraadsfractie 
Jur van Vegten neemt het woord en zegt dat hij sinds 26 augustus, het moment dat Jeannette 
Wind afscheid nam van de Gemeenteraad fractievoorzitter is. Het is nog 2½ jaar tot de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen en de vraag is hoe je je als oppositie fractie het beste 
profileert. Jur noemt het geboekte resultaat tot nu “nul”, op enkele kleine succesjes na. Hij 
noemt het verbijsterend dat de fractie van de NPP (oppositie), voortgekomen uit de VVD (ook 
oppositie) zich tot de coalitiepartij FNP heeft bekeerd. 
Voor de rondweg om Lemmer had de voormalige gemeente Lemsterland een bedrag van Euro 5 
miljoen gereserveerd voor een aquaduct. Met de laatste besluiten gaat dat aquaduct er niet 
komen. Er is nog wel wat geld beschikbaar om de verkozen basisvariant te verfraaien, de rest 
van het gereserveerde bedrag gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Punt noemt 
Jur wel dat op bepaalde dagen de auto’s bij Balk al stilstaan richting Lemmer. Maar het gaat wel 
om 25 drukke dagen per jaar. Voor wat betreft de rondweg is er wel goede aandacht voor 
voetganger en fietser, er komen geluidsschermen bij en naar de keuze van het asfalt wordt 
gekeken. Ook is er geld gereserveerd om in de toekomst nog een keer extra te investeren.  In 
de gemeenteraad is wel een motie aangenomen met als strekking dat gemeente DFM en 
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Provincie samen in de breedte onderzoeken hoe Lemmer als de ‘Poort van Friesland’ er als 
toegang in de toekomst uit gaat zien.  
Een ander ‘puntje’ vindt Jur dat als hij vraagt hoeveel huurwoningen DFM nodig heeft 
antwoord van het College van B&W daarop is: “Dat weten we niet”. Volgens partijgenoot 
Anneke de Vries staan er 900 mensen op de lijst, waarbij het de vraag is hoeveel mensen echt 
geen dak boven het hoofd hebben. Vanuit de zaal wordt gezegd dat er nogal wat mensen 
noodgedwongen nog bij ouders thuiswonen, zodat het bouwen van starterswoningen prioriteit 
zou moeten hebben. 
Gecombineerd met de extra vraag naar betaalbare huurwoningen voor asielzoekers-met-een-
status heeft de Commissie Samenleving van DFM aan het college gevraagd om met een 
‘ongebruikelijk plan’ te komen, waarin in ieder geval overeenstemming bereikt is met de 
woningbouwcooperaties. Via een door B&W toegezegde ‘themaraad’ zou dan ook de burger 
aan zet kunnen komen. Vooruitlopend daarop zouden bestuur en fractie een thema-avond 
‘sociale woningbouw’ kunnen organiseren, zodat de fractie met een gebundeld pakket naar de 
Raad zou kunnen komen. De voorzitter zegt dat het bestuur dit ism de fractie zal oppakken. 
Conclusie van Jur is dat het college op dit soort punten wel degelijk te bereiken is. De PvdA-
fractie moet het hebben van de kleine successen. 
Johan Dijkstra vertelt over het laatste succes  van de fractie: bij de aanvraag van een 
bouwvergunning in Goingaryp. Destijds = 40 jaar geleden heeft de toenmalige Raad van 
Skarsterlan gezegd dat in het plan van 15 alleen maar vakantiewoningen gebouwd mochten 
worden, wat steeds in koopcontracten via een zinsnede meegenomen moest worden (= 
kettingbeding). Kort geleden hebben kopers privaatrechtelijke afspraken gemaakt, die na 
hardnekkig vragen door Johan in de Raad wel meegenomen moeten worden: uiteindelijk ging 
de FNP aan het twijfelen en ging om. 
Frans Westra zegt dat de gemeente DFM op het punt van het sociaal domein redelijk in de pas 
loopt met gemeentes van vergelijkbare grootte. Via  politiek handwerk moeten punten wel 
afgedwongen worden. Hij refereert daarbij naar de eerder genoemde themaraad over het 
bouwen van sociale huurwoningen. De fractie moet daarbij op eigen kracht de discussie 
verzorgenen communiceren. Er komen geen stukjes meer in lokale krantjes. De website is een 
belangrijk instrument, dat in stelling is gebracht. Frans vraagt om zaken betreffende het sociaal 
domein direct naar de fractie door te geven. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd naar het Inwonerspanel, dat een hoog bedrag vraagt uit de 
gemeentebegroting. Spreker vraagt de fractie te letten op de effectiviteit van die 
communicatie. 
Jan R. De Jong merkt op dat kranten steeds minder gelezen worden. Wellicht kan aan de 
verenigde Friese gemeenten gevraagd worden om budgetten bij elkaar te leggen, regelmatig 
een pagina te maken en die op te laten nemen in alle Friese weekbladen.  
 

4. Concept Jaarplan 2016 
De voorzitter licht toe dat 2016 geen verkiezingsjaar is, reden waarom geen campagne o.i.d. in 
het jaarplan is opgenomen. Een en ander natuurlijk onder voorbehoud van een verkiezing van 
de Tweede Kamer ten gevolge van de val van het kabinet. Daarom is er komend jaar ruimte om 
andere dan de gebruikelijke onderwerpen een plaats te geven. 
De voorzitter noemt PvdA - De Fryske Marren een actieve afdeling. Het bestuur heeft om daar 
uitdrukking aan te geven in het jaarplan opgenomen het extra goed onderhouden van het 
contact met de leden van de afdeling en heeft een aantal ‘leuke’ activiteiten op willen nemen. 
Daarmee willen we ook meer doen aan het werven van leden. Teunis noemt dat het aantal 
leden van de afdeling vanaf haar oprichting op 1 januari 2013 van ongeveer 250 naar iets onder 
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de 200 is teruggelopen: vermoedelijk zet die trend door opzeggingen, verhuizingen en 
overlijdens nog door. In dit verband noemt Teunis als aanpak het door Jon Visser georganiseerd 
visfestijn en het uitvoering geven aan het Van Waarde rapport, samen met de naburige 
afdelingen SudWestFryslan en Heerenveen. 
De vergadering merkt over het jaarplan op dat hetverstandig is om de relatie met de leden 
verder te activeren. Dat activeren kan ook wanneer fractie en bestuur pro actief thema’s 
uitdiepen en oppakken en zij daar ter zake deskundige partijgenoten bij betrekken.  
Daarbij is het verstandig wanneer fractie en bestuur vooruit te denken welke onderwerpen er 
gemeentelijk aankomen waar wij als partij wat mee kunnen. De gemeente DFM beschikt 
daartoe over de lange termijn agenda. Het is aan het bestuur om in samenspraak met de fractie 
de onderwerpen te benoemen, die we daaruit oppikken. 
De voorzitter neemt het bovenstaande over en zegt toe om nog in het Jaarplan 2016 op te 
nemen dat de leden van de afdeling zullen worden gevraagd om aan te geven op welke 
gebieden zij deskundig zijn en geraadpleegd kunnen worden. Hij benadrukt dat het belangrijk is 
om hier klein te beginnen om te bekijken of deze opzet werkt. 
Met inbegrip van het bovenstaande wordt het Jaarplan 2016 vastgesteld. 
 

5. Concept Jaarbegroting 2016 
De voorzitter stelt het concept voor de Jaarbegroting 2016 aan de orde en geeft het woord aan 
de penningmeester. Deze licht de begroting toe: deze volgt de in het jaarplan opgenomen 
accenten. Hij noemt de begroting “krap”, wat ook veroorzaakt wordt door het afgenomen 
bedrag per lid, dat ‘landelijk’ ter beschikking stelt en het teruggelopen ledenaantal van de 
afdeling. Effect daarvan is dat we er niet in slagen om de bijdrage van de fractie in z’n geheel te 
reserveren naar het verkiezingsfonds. De aanwezige leden hebben geen vragen. 
De Jaarbegroting 2016 wordt vervolgens vastgesteld. 
 

6. Afscheid van 
- Jeannette Wind – Bredervoort als lid van de Gemeenteraad 
- Riek van der Vlugt als lid van Provinciale Staten van Fryslan 

Jeannet Wind heeft zich afgemeld voor de vergadering. De voorzitter verwijst naar wat hij bij 
het openen van de vergadering daarover heeft gezegd. Het bestuur zal zorgen dat Jeannette 
haar bloemetje krijgt aangereikt. 
Met enkele hartelijke woorden memoreert de voorzitter het afscheid van Riek uit de 
Provinciale Staten van Fryslan. Hij memoreert dat Riek altijd de koppeling heeft behartigd 
tussen de Staten en de afdeling. Teunis vindt het erg prettig dat Riek bereid is om de gelederen 
van het bestuur te komen versterken en daarmee een deel van haar vrijgekomen tijd weer 
invult. Hij overhandigt haar namens het bestuur een rode ruiker. 
Riek bedankt het bestuur voor de bos bloemen. Zij zegt veel geleerd te hebben in de 
Statenfractie.  
 

7. Bestuursverkiezing 
Bij de opening van de vergadering heeft de voorzitter al iets gezegd over de gevolgde 
procedure. Hij verwijst daarnaar.  
Het bestuur stelt voor om Riek van der Vlugt en Arjen de Jong te benoemen als lid van het 
bestuur. Zij hebben beide een aantal vergaderingen van het bestuur deelgenomen. Zij 
motiveren beiden hun kandidatuur: Arjen wil graag het bestuurlijke werk leren, is inmiddels ook 
lid geworden van de Jonge Socialisten en is benieuwd hoe het bestuurlijke werk voor de 
afdeling er in z’n finesses uitziet. Riek wil graag in het bestuur de positie van de meest 
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kwetsbare mensen in onze lokale samenleving behartigen. Zij ziet uit naar de activiteiten van de 
projectgroep Van Waarde, waarvan zij hoopt dat die de identiteit van de PvdA op gaat poetsen. 
Riek van der Vlugt en Arjen de Jong worden vervolgens door de ledenvergadering bij acclamatie 
benoemd als lid van het bestuur. 
 

8. Verslaglegging 
a. Ledenvergadering PvdA De Fryske Marren van 26 maart 2015 
De voorzitter stelt het verslag van de voorjaarsledenvergadering aan de orde. Het 
definitief concept van deze vergadering is al eerder op de website van afdeling 
geplaatst. 
Blz. 1 punt 2 onder i. : “Laurens Bouwman” moet zijn (de aanwezige) Laurens 
Dijkstra. Voor het overige zijn er geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
Het vastgestelde verslag zal – met genoemde aanpassing – op de website het eerder 
geplaatste concept vervangen. 
Naar aanleiding van de notulen vraagt Jan Wibe Hylkema of de Taalnota nog in 2015 
op de agenda van de gemeenteraad komt. Vermoedelijk wordt dat in 2016.  
b. Bijeenkomst voor leden op 25 juni 2015 
De voorzitter stelt ook het verslag van deze bijeenkomst aan de orde, die ging over 
‘De stip op de horizon’. Het verslag is ter kennisneming. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 

 
9. Rondvraag, volgende datum en sluiting 

De aanwezigen stellen nog aan de orde: 
- Sietske Dijkstra merkt op dat in de Jaaragenda voor 2016 nog zou kunnen worden 

opgenomen om de landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten, Bart van Bruggen een 
keer uit te nodigen. Hij woonde tot kort geleden bij zijn ouders in Balk. Ook de Jonge 
Socialisten zijn druk bezig met Van Waarde, dus wellicht binnen dat kader. 

- Jan Wibe Hylkema vraagt of hij een abonnement kan krijgen op de agenda van de 
raadsvergaderingen. Hij wordt gewezen op de website van de gemeenteraad, die 24/7 
in de lucht is en waarop deze agenda’s staan. De fractievoorzitter, Jur van Vegten zal 
navragen of er nog papieren agenda’s aan burgers van de gemeente worden 
toegezonden.  

- Hans Konst vertelt dat hij door het Gewestelijk Bestuur is verzocht om de scouting naar 
gemeenteraden en besturen van maatschappelijke organisaties toe op poten te gaan 
zetten. Hij vraagt bij de aanwezigen om namen van mensen, die wel wat zouden willen. 
Er volgt nog een nieuwsbericht van zijn kant. Hij merkt op dat het Gewestelijk Bestuur 3 
namen mag voordragen bij de selectiecommissie voor de Tweede Kamer, die 
gegarandeerd een gesprek krijgen met de commissie. Wordt vervolgd. 

- Jan de Jong onderstreept het belang voor de PvdA van de sociale netwerken, met name 
in het onderwijs en de gezondheidszorg waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden. 
Genoemd wordt de ANBO, waar Jan de Vries in zit. De FNP is voor ons netwerk 
langzaam buiten beeld geraakt. Riek van der Vlugt noemt het PvdA-Vrouwennetwerk in 
de provincie. 

- Remco Dijkstra onderstreept het belang van de moderne communicatiemiddelen. Het 
facebook van de afdeling noemt hij “Zo dood als een kanarie”. Contacten via de sociale 
media zijn ook voor de afdeling niet onbelangrijk.  

- Sietske Dijkstra zegt dat het in Balk niet serieus nemen van het alternatief Houtdijk voor 
het AZC de lokale politiek geen goed heeft gedaan. Frans Westra vertelt dat op 10 
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oktober jl. de bestuursovereenkomst is getekend. De toon is gezet dat B&W scherp met 
de gemeenteraad zal moeten afstemmen. Goede communicatie door het 
gemeentebestuur met Balk noemt hij een eerste vereiste. 

De voorjaarsledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 maart 2016. 
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit vervolgens om 22:00 uur de 
vergadering Hij wenst een ieder wel thuis. 
 


