
 

 

Verslag  

 

Themabijeenkomst leden PvdA – De Fryske Marren 

‘Verhouding leden afdeling – bestuur – fractie’ 

 

Op woensdag 14 december 2016 om 20:00 uur 

In: MIKS Welzijn, Brugstraat 1 in Joure 

 

Aanwezig (volgens de presentielijst) 

Teunis van der Veen (voorzitter), Johan Dijkstra, Jur van Vegten, Theunie Zijlstra, Hendrik 

Folmer, Sytze Bouwhuis, Freek Faber, Lieuwe Visser, Laurens Dijkstra, Jan Hylkema, Jan R. de 

Jong, Ineke Swart, Evert Jansen, Jan Walrecht, Riek vd Vlugt, Jon Visser, Arjen de Jong  

en Guus Verhoef (aantekeningen). 

 

Afwezig m.k. 

Wietse de Haan, Marjan Jongsma, Frans Westra, Hans Konst, Aaldert Engberts. 

 

 

1. Opening, korte mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter Teunis van der Veen opent om 20:10 uur deze extra bijeenkomst voor leden 

met een welkomstwoord. Op de najaarsledenvergadering van 30 oktober jl. is afgesproken 

om op korte termijn over het thema ‘Verhouding leden afdeling – bestuur – fractie’ te 

spreken. Het is vanavond niet de bedoeling om besluiten te nemen, maar om met elkaar 

problemen in de onderlinge verhoudingen te verkennen en over oplossingen te 

brainstormen. 

De voorzitter noemt de afberichten. 

De voorzitter deelt mee dat Anita Dijkstra per 1 maart 2017 stopt als raadslid. Haar 

ingezonden brief heeft de secretaris op 12 december naar de leden van de afdeling 

doorgestuurd. 

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 

Vanuit de vergadering is voorgesteld om een van de leden deze discussie voor te laten 

zitten. Teunis zegt dat we dit voorstel in het bestuur aan de orde hebben gehad: de 

voorzitter van het bestuur zit graag de bijeenkomst zelf voor. 

 

2. Inventariseren van de opmerkingen van de (aanwezige) leden 

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om in een rondje te noemen wat zij over de 

onderlinge verhouden van afdeling – bestuur – fractie willen opmerken. Aan de orde komt 

onder meer: 

- er liggen tal van onderwerpen op tafel, het is van waarde om daar goed 

met elkaar in gesprek over te kunnen gaan; 

- er zijn tal van verhalen in omloop wat er speelt in de verhouding tussen 

bestuur en fractie, in de oktobervergadering is daar door het bestuur 

geen openheid van zaken over gegeven; 

- is er sprake van ruzies tussen fractie en bestuur? 

- valt er op de communicatie niet het een en ander op te merken waar 

het gaat om strubbelingen, problemen en daarover nadenken? 

- het lijkt alsof er onvoldoende kennis is over de kennis en vaardigheden 

die aanwezig is binnen de afdeling; 

- de communicatie van bestuur naar fractie is niet altijd goed geweest; 

- ondanks de aanzet Van Waarde, waar een groep van 40 partijgenoten 

met elkaar in gesprek is over de belangrijke thema’s lukt het nog niet 

goed om goed met elkaar in gesprek te gaan; 

- er zijn kritische leden die een brief hebben geschreven over hun 

onvrede; 

- het is nodig om aan de leden te verduidelijken hoe zij vanuit het 

bestuur worden geinformeerd. We mogen geen misverstanden laten 

ontstaan, we hebben elkaar veel meer nodig. 

 

3. Discussie over de gemaakte opmerkingen 
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4. Oplossingen 

De voorzitter zegt dat hij de gemaakte opmerkingen op het punt van de communicatie 

onderschrijft: afspraken waren/zijn niet altijd even duidelijk. Daar hebben bestuur en 

fractie wat aan gedaan door twee maanden geleden onder leiding van het Centrum voor 

Lokaal Bestuur van de PvdA een zaterdag hieraan te besteden. Uit die bijeenkomst zijn een 

aantal afspraken geformuleerd. In januari zal die bijeenkomst worden voortgezet en de 

gemaakte afspraken geëvalueerd. Naar zijn mening verloopt die communicatie nu al 

aanzienlijk beter.  

Vanuit de fractie wordt dit aangevuld door te zeggen dat er geen ruzie was, maar dat 

fractie en bestuur elkaar wel met wantrouwen bekeken. Daarbij wordt opgemerkt dat er 

tussen de drie fuserende Pvda-afdelingen grote verschillen in cultuur bestonden. Bij de 

uitslag van de afgelopen raadsverkiezing werd de lijst door actief gebruik van de sociale 

media op z’n kop gezet, wat de onderlinge verhoudingen ook geen goed heeft gedaan. Niet 

verkozen kandidaat raadsleden zijn daarna het bestuur komen versterken. Ook het rapport 

over de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen heeft her en der wel wantrouwen 

gezaaid. Vanuit de fractie wordt onderschreven dat de eerste bijeenkomst van het CLB al 

een hoop goed heeft gedaan. 

De fractie steekt ook de hand in eigen boezem door op te merken dat de PvdA-fractie in de 

gemeenteraad in een aantal gevallen niet zichtbaar genoeg geweest is. Dat is opgepikt en 

er zijn de afgelopen maanden veel meer berichten in de krant geplaatst. Ook ligt er een 

strategisch communicatieplan van de fractie hoe dit sluitstuk van het raadswerk het beste 

geregeld kan worden. Ook het betrekken van leden bij het raadswerk is onvoldoende 

gebeurd. De wisselingen in de samenstelling van de fractie en het opgetreden conflict 

hebben de fractie een teleurgesteld gevoel gegeven. Afgesproken is dat wanneer door de 

achterban iets naar de fractie wordt aangekaart dat als een zeer serieus punt wordt 

genomen. 

Voorbeelden van hoe het beter zou kunnen: 

- Een goed voorbeeld hoe je als lid meer betrokken kan zijn is het regionale steungroepje 

dat in Balk / Gaasterland rond Jur is ontstaan. Misschien moeten we ons politieke werk veel 

meer regionaal organiseren. De ambassadeurs in de regio zijn dan de antenne, de fractie 

legt uiteindelijk de contacten. De fractie tenslotte vent de berichten uit naar de leden. 

- Een andere optie is om een beperkt aantal expertiseclubs te stichten op terreinen als 

wonen, zorg. Dan kan op huiskamerniveau, Sytze Bouwhuis heeft al eerder dergelijke 

voorstellen gedaan. Belangrijk is dan vooral dat de fractie terug koppelt naar de leden van 

de expertiseclubs: ‘dat en dat hebben we ermee gedaan’. 

- De commissie die de vorige keer het verkiezingsprogramma heeft opgesteld komt nog 

een voorstel naar de leden toe hoe het nieuwe programma opgesteld zou moeten worden. 

Voor de leden uit die club komt er binnenkort een uitnodiging om bij elkaar te komen. We 

moeten bij het opstellen van het verkiezingsprogramma eerst de vraag aan de orde hebben 

‘Wat voor gemeente willen we zijn?’. 

Voor het overige zijn er geen vragen of opmerkingen, waarna de voorzitter dit onderwerp 

afsluit. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Vanuit de leden wordt naar aanleiding van de rondgezonden brief ‘Wie rijdt hier een 

‘Scheve Schaats’’ de vraag aan de orde gesteld hoe onze voorzitter daar nu in staat en of 

hij zich distantieert van Jack Monasch. Teunis legt uit dat hij bezig is geweest met het 

verzamelen van 100 handtekeningen van leden om Jack Monasch op de nieuwe lijst van de 

PvdA te kunnen krijgen. Teunis zegt ook dat hij alle ontwikkelingen op links volgt en dat hij 

dat in het voorwoord van de laatste Reade Razer heeft neergeschreven. Hij blijft ten allen 

tijde lid van de PvdA. 

Teunis constateert dat het een nuttige vergadering is geweest en dat we elkaar op 07 

januari volgend jaar weer ontmoeten.  

De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 

 


