
 

 

Verslag 

 

Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

Op zaterdag 07 januari 2017 om 15:30 uur 

 

In: De Stipe, Meerweg 23, 8561 AV Balk  

  

Aanwezig (volgens de presentielijst) 

Jon Visser (voorzitter), Ineke Swart, Marjan Jongsma, Aaldert Engberts, Piet Plantinga, Wietze 

de Haan, Kerst Boersma, Jan R. de Jong, Johan Dijkstra, Anne Herrema, Roel Kingma, Letta 

Kingma-Willemsem, Folkert Boersma, Sietske Dijkstra, Klaas Jan de Regt, Jur van Vegten,  

Riek vd Vlugt en Guus Verhoef (aantekeningen). 

 

Afwezig m.k. 

Theunie Zijlstra, Sytse Bouwhuis, Frans Westra, Teunis vd Veen, Dick Sprong, Freek en Katrien 

Faber, Arjen de Jong, Wiepie en Jan vd Bij. 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda en korte mededelingen 

De wnd. voorzitter Jon Visser opent om 15:40 uur uur de vergadering en heet een ieder 

van harte welkom. Hij wenst een ieder een gelukkig nieuwjaar. 2017 wordt een bijzonder 

jaar vanwege de komende 2e kamerverkiezingen en er is de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  

De wnd. voorzitter noemt de afberichten.  

 

De wnd. voorzitter memoreert dat het bestuur het afgelopen jaar 2016 een aantal goede 

stappen heeft gezet met name in de richting van de gemeenteraadsfractie en de afdeling. 

De PvdA is niet vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders van de 

nieuw gevormde gemeente De Fryske Marren. Dat schept voor de leden van onze 

gemeenteraadsfractie nieuwe rollen. Aan de nieuwe verhoudingen die de oppositierol met 

zich heeft meegebracht hebben alle geledingen erg moeten wennen.  

In de afgelopen maanden hebben tussen bestuur en fractie gesprekken plaatsgevonden, 

die nog worden voortgezet. Ook heeft er op 14 december jl. een gesprek plaatsgevonden 

tussen leden, fractie en bestuur om die nieuwe rollen te bespreken. 

 

De wnd. voorzitter memoreert dat deze ledenvergadering is afgesproken op de 

najaarsledenvergadering van 30 oktober 2016 en zegt dat deze nodig is om in het kader 

van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 de profielen voor de toekomstige 

gemeenteraadsfractie vast te stellen en idem de kandidaatstellingscommissie. 

Op 28 december zijn agenda en stukken naar de leden gezonden. Daarin is bij 

‘mededelingen’ opgenomen het sabbatical verlof van de voorzitter gedurende de maanden 

januari tm maart 2017 opgenomen. 

De ledenvergadering gat vooraf aan de door het bestuur georganiseerde 

nieuwjaarsbijeenkomst. 

De agenda voor het gedeelte ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

a. Mededeling voorzitterschap:  

Door het afdelingsbestuur wordt in de agendatekst meegedeeld dat “voorzitter 

Teunis vd Veen de maanden januari tm maart met ‘sabbatical verlof’ gaat. In die 

periode heeft hij de functie aanvaard om het secretariat bij de partij 

NieuweWegen op te zetten. Hij is in die periode niet in staat om te functioneren 

als voorzitter van onze PvdA-afdeling. De aan hem aangeboden functie sluit 

nauw aan bij zijn opleiding, is betaald en wil hij niet laten schieten. Ons 

bestuurslid Jon Visser zal die eerste maanden van 2017 het voorzitterschap van 

de afdeling waarnemen.   

Voor de functie van campagnecoordinator van de afdeling zoekt het bestuur met 

spoed naar een geschikte kandidaat.” 

De wnd. voorzitter zegt dat in de voorbereidende bestuursvergadering direct 
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vooraf aan genoemde bijeenkomst van 14 december 2016 met de leden onze 

voorzitter Teunis vd Veen het bestuur meedeelde dat Jacques Monasch hem 

diezelfde ochtend had gebeld met de vraag of Teunis geïnteresseerd was in het 

optuigen in de maanden januari tm maart 2017 van het secretariaat van 

NieuweWegen. Een formeel aanbod was er op dat moment nog niet.  

Na discussie heeft het bestuur besloten dat wanneer Teunis een dergelijk 

aanbod zou worden gedaan hij in die tijd niet zou kunnen fungeren als 

afdelingsvoorzitter en daarom de maanden januari tm maart 2017 met 

‘sabbatical verlof’ zou gaan. 5 dagen later heeft het bestuur van Teunis het 

bericht gekregen dat “de kogel door de kerk was” en hij de functie van ambtelijk 

secretaris van NieuweWegen heeft aanvaard. 

Na melding van het bericht aan de fractie heeft het bestuur de leden van de 

afdeling op zo kort mogelijke termijn willen berichten over de mutatie in het 

voorzitterschap van de afdeling. Dat is de mededeling op deze agenda 

geworden. 

In de toelichting op onze statuten en huishoudelijk reglement wordt een 

dergelijke situatie wel beschreven. Lid zijn van twee politieke partijen wordt niet 

uitgesloten, maar bepalend is of betrokkene in zijn rollen conflicterende 

gedragingen laat zien. Niet het bestuur, maar de afdelingsvergadering benoemt 

en ontslaat de voorzitter. 

Eén lid van de afdeling heeft inmiddels bij het bestuur gevraagd om een extra 

ledenvergadering over het voorzitterschap van de afdeling. Twee leden zijn 

vandaag niet aanwezig omdat ze vinden dat het onderwerp niet op een 

nieuwjaarsbijeenkomst thuishoort. 

De ledenvergadering stelt vast dat niemand op een dergelijke situatie zit te 

wachten. Bovendien gaat het om een betrekking bij een uitgetreden lid van de 

2e kamerfractie van de PvdA in Fryslan die een eigen partij heeft opgericht en in 

de vijver van de PvdA vist. De ledenvergadering vindt het van belang om de 

politieke schade zo klein mogelijk te houden.  

De leden De Haan en De Jong stellen op basis van hde discussie aan de 

ledenvergadering voor om nù uit te spreken dat het combineren van het 

opzetten van het secretariaat van NieuweWegen en het voorzitterschap van de 

afdeling DFM in een persoon niet verenigbaar is.  

Afgesproken wordt dat Jon Visser als wnd. voorzitter op korte termijn contact op 

zal nemen met Teunis vd Veen om hem te vragen zijn voorzitterschap tijdelijk 

op te geven en daarover een gezamenlijke persverklaring op te stellen. 

Argument daarvoor is dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden 

vermeden.  

De wnd. voorzitter zegt wanneer Teunis niet op dit verzoek ingaat de gevraagde 

ledenvergadering op korte termijn te houden met als agendapunten: a) het 

handelen van het bestuur in dezen en b) bespreken van de positie van de 

voorzitter. 

Jon Visser benadrukt dat hij alleen heeft toegezegd om in de maanden januari 

tm maart 2017 het voorzitterschap van de afdeling waar te nemen. Het 

voorzitterschap van de afdeling is agendapunt op 30 maart as. op de al 

afgesproken voorjaarsledenvergadering.  

 

b. Terugtreden Anita Dijkstra als lid van de gemeenteraad 

De wnd. voorzitter meldt ook dat Anita Dijkstra heeft aangegeven om op 

01maart as. de gemeenteraad te willen verlaten. Zij moet daar eind januari nog 

een brief over aan de burgemeester sturen. Als dat gebeurt dan zullen om deze 

plaats op te vullen in volgorde worden benaderd: Jeannette Wind – Roel Kingma 

– Meindert Tjerkstra – Jon Visser. 

 

c. Overige mededelingen 

Jan de Jong deelt mee dat bij de FNV men weinig ingenomen is met de passages 

over de pensioenen in het concept verkiezingsprogramma voor de komende 

Tweede Kamerverkiezingen.  

Voor het overige zijn er geen mededelingen. 
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2. Profielen fractie, raadslid en lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

De wnd. voorzitter zegt dat de voorliggende stukken zijn aangepast naar aanleiding van 

opmerkingen tijden de najaarsledenvergadering van 30 oktober jl.. Naar aanleiding van 

het voorliggende concept komt aan de orde: 

- het cultuur eigene / frysk: er wordt voor gewaarschuwd dat het in de 

toekomst wel eens nodig zal blijken dat raadsleden (uitsluitend) 

stukken in het Frysk moeten kunnen lezen. Nu staat in het profile 

opgenomen: “het raadslid beheerst het Frysk minstens passief”. 

Afgesproken wordt om in de gesprekken met de kandidaten dit punt 

steeds onder de aandacht te brengen. 

- omgaan met sociale media: in het profiel zou moeten worden ingevoerd 

dat kandidaten affiniteit moeten hebben voor de betekenis van social 

media of bereid zijn dat te leren. Het gebruik en het belang van social 

media is onderdeel van het te volgen programma Scholing en Vorming, 

het onderwerp als zodanig daar wel gebrorgd. 

- bindend vermogen: ontbreekt nog in het profiel voor de lijsttrekker. 

Ook de toekomstige fractievoorzitter moet bindend vermogen hebben. 

- erecode / verklaring van goed gedrag: moet een raadslid een VOG 

verklaring overleggen? Dan in het profiel opnemen: “bereid zijn een 

VOG verklaring te overleggen”. Of dat een verplichting vanuit de 

gemeente / de kieswet is zoekt de secretaris uit. 

- schaduwfractie: bereidheid om in de schaduwfractie plaats te nemen 

zou een eis aan de kandidaat moeten zijn. 

De ledenvergadering gaat accoord met de voorliggende ‘Profielen en invulling 

procedure’ mits deze in de bovenstaande zin worden geamendeerd. In dat geval 

behoeven de aangepaste profielen niet nogmaals worden voorgelegd  aan de 

ledenvergadering. 

 

3. Samenstelling kandidaatstellingscommissie 

Volgens voorstel gaat de kandidaatstellingcommissie bestaan uit 5 leden: drie vanuit de 

leden, waaronder de voorzitter en twee vanuit het bestuur. Vanuit het bestuur worden 

de plaatsen ingevuld door Jon Visser en Guus Verhoef. Klaas-Jan de Regt en Piet 

Plantinga zijn bereid om deel te nemen. De ledenvergadering gaat accoord met de 

voordracht. Het voorzitterschap van de commissie ligt bij Klaas-Jan de Regt, Piet 

Plantinga of het nog te werven lid voor de commissie. 

We spreken af om actief naar het resterende lid te zoeken. Gesuggereerd wordt om 

Bette Couperus te vragen. 

 

4. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Vervolgens sluit de wnd. voorzitter om 16:35 dit gedeelte van de bijeenkomst. 

 

 

 


