
 

 

Verslag 

(vastgesteld op Ledenvergadering 30 oktober 2017) 

 

Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

Van maandag 30 maart 2017 om 20:00 uur 

 

Plaats: Vergadercentrum St. Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 

3. 8521 KA Sint Nicolaasga  

  
Aanwezig: volgens de presentielijst 31 leden 

 

Afwezig m.k. 

Jan Hylkema, Thomas Groeneveld, Piet Plantinga, Klaas Jan de Regt, Wiepie van der Bij, Jan 

van der Bij, Theunie Zijlstra. 

 

 

1. Opening 

De wnd. voorzitter, Jon Visser opent om 20:02 uur de vergadering en heet een ieder 

van harte welkom.  

 

2. Fryske Marren Vitaal  

De wnd. voorzitter geeft het woord aan de heer Douwe Zwaga, voorzitter van de Fryske 

Marren Vitaal (FMV). Van FMV zijn eveneens aanwezig de heren Koos de Jong en Jan de 

Vries. 

In zijn presentatie gaat de heer Zwaga er op in dat de Fryske Marren Vitaal de belangen 

van alle ouderen in onze gemeente behartigt. De Fryske Marren Vitaal geeft uitleg over 

onder meer: haar ontstaan, doelstelling, organisatie, haar werkgroepen 

(cliëntondersteuning, project ‘langer thuis blijven wonen’, burgerinitiatie viering 

internationale dag voor ouderen, project ‘eenzaamheid’). 

Het project Clientondersteuning is vooral bedoeld voor de ouderen, die een beroep doen 

op de WMO. ‘Wij staan voor u klaar”. Spreker verwijst naar het telefoonnummer: 06 

1937 5658, website: www.fryskemarrenvitaal.frl en emailadres: 

fryskemarrenvitaal@gmail.com . 

We bedanken de heer Zwaga van harte voor zijn inleiding. 

Frans Westra zegt dat de voortzetting van het project na de looptijd van een jaar in de 

gemeenteraad aan de orde is geweest en daar geen problemen ondervond. 

 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

 

3. Mededelingen vaststellen agenda en korte mededelingen 

De wnd. voorzitter noemt de goede opkomst van de leden op de vergadering. Hij 

memoreert dat hij als bestuurslid tot deze vergadering de taken van voorzitter ad 

interim op zich heeft genomen. De vergadering moet vanavond onder agendapunt 8 de 

voorzitter van de afdeling aanwijzen. Hijzelf is geen kandidaat voor het voorzitterschap. 

Er zijn bij hem nog geen kandidaten binnengekomen. 

De wnd. voorzitter noemt de afberichten. Het afbericht van Jan Hylkema (is 

toegetreden tot het afdelingsbestuur van de FNP) wordt integraal voorgelezen.  

De voorgestelde agenda voor de vergadering wordt vervolgens vastgesteld. 

a. Verkiezingsuitslag landelijke verkiezingen van 15 maart 2017 

De uitslag van de verkiezingen in de gemeente De Fryske Marren heeft de 

gemeente op haar website opgenomen met als link:  

http://www.defryskemarren.nl/publicaties/tweede-kamerverkiezingen-

2017_43676/ . 

Hans Konst, ook beoogd voorzitter van het Gewest Fryslân van de PvdA 

memoreert de uitdaging waar we als partij voor staan: de linkse stroming raakt 

stemmen kwijt. Door de deelname van de PvdA aan het huidige kabinet hebben 

http://www.fryskemarrenvitaal.frl/
mailto:fryskemarrenvitaal@gmail.com
http://www.defryskemarren.nl/publicaties/tweede-kamerverkiezingen-2017_43676/
http://www.defryskemarren.nl/publicaties/tweede-kamerverkiezingen-2017_43676/
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mensen die gewend waren om op de PvdA te stemmen dit nu niet gedaan, dit 

omdat zij niet achter door het VVD/PvdA kabinet genomen besluiten staan. 

Jon Visser heeft de verkiezingsuitslag in de gemeente DFM bekeken en gezien 

dat op 15 maart, weliswaar bij een veel hogere opkomst evenveel mensen op de 

PvdA hebben gestemd als bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.  

Roel Kingma pleit voor een nieuwe partijvorming. Echter: de periode tot aan de 

komende gemeenteraadsverkiezingen is dermate kort dt dat op niveau van de 

gemeente erg lastig zal worden. 

Freek Faber heeft dezelfde kritiek op de PvdA als Arie van der Zwan had op 

V&D: ‘het is van alles een beetje’. Bestuur en fractie zijn naar aanleiding van de 

verkiezingsuitslag al bij elkaar gekomen en hebben een concept van aanpak 

besproken waarin maatschappelijke organisaties op een dynamische wijze 

worden aangesproken om tot actiepunten in het verkiezingsprogramma te 

komen. 

b. Verwerven Euro 700 uit Activiteitenfonds PvdA voor voeren campagne 

De penningmeester van het afdelingsbestuur, Arjen de Jong krijgt een pluim 

voor zijn - geslaagde - inspanningen om uit het Activiteitenfonds van de partij 

een extra bedrag voor het kunnen voeren van een campagne voor de landelijke 

verkiezingen te verkrijgen. 

c. Bestuursmutaties 

Theunie Zijlstra heeft zich uit het bestuur terug getrokken. Het ‘sabbatical’ van 

de voorzitter is daar de directe aanleiding voor geweest. De wnd. voorzitter zegt 

dat Theunie dit besluit heeft genomen en dat we dat moeten respecteren. 

Theunie heeft zich afgemeld voor de vergadering. Het aanwezige bloemetje zal 

de wnd. voorzitter de volgende dag als dank van de vergadering bij haar 

bezorgen. 

Op 26 januari 2017 hebben de leden bericht gehad van het afdelingsbestuur dat 

Teunis van der Veen naar aanleiding van de discussie in de ledenvergadering 

van 07 januari 2017 is gestopt met zijn bestuursactiviteiten. Hij heeft niet zijn 

lidmaatschap van de PvdA opgezegd. 

De vier mensen die nu achter de tafel zitten zijn de resterende bestuursleden 

waarmee ook zichtbaar wil worden gemaakt dat het bestuur aanvulling behoeft: 

het bestuur ontvangt graag aanmeldingen van bestuurskandidaten. 

d. Mutatie gemeenteraadsfractie 

Roel Kingma heeft Anita Dijkstra opgevolgd in de fractie. Anita heeft sabbatical 

verlof van haar werk gekregen, is op wereldreis en heeft zich daarom 

teruggetrokken uit de gemeenteraad. 

In de Leeuwarder Courant heeft een kritisch stuk van Wietske Coen gestaan 

over het invullen van de functie door Roel: vervelend, maar aan alle formele 

vereisten is voldaan heeft ook de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad 

geoordeeld. 

e. Vieringen op en rond 01 mei 2017 

Het is het plan om de boomplant op 01 mei dicht bij het gemeentehuis te doen 

als protest tegen de boomkap door de gemeente: op sommige plaatsen is er 

sprake van een desastreuze kaalslag in het groen van de gemeente.  

Op de gebruikelijke wijze zullen de leden van de afdeling van 65 jaar en ouder 

namens het afdelingsbestuur een roos gaan ontvangen. 

Op 04 mei zal bij gelegenheid van de Dodenherdenking een bloemstuk worden 

gelegd op het oude kerkhof in Lemmer.   

 

4. Verslaglegging 

Wiepie van der Bij heeft de secretaris op 28 maart jl. een email gestuurd met 

opmerkingen over de verslaglegging. De door haar voorgestelde verbeteringen worden 

meegenomen in de documentatie. Het probleem dat Wiepie heeft met het late moment 

van het beschikbaar krijgen van het concept voor het verslag: dat probeert het bestuur 

de volgende keer sneller te doen. Echter: het concept verslag van de afgelopen 

ledenvergadering stond al eerder op de website.  

a. Vaststellen Concept Verslag Ledenvergadering 31 oktober 2016  

Het in de bijlage opgenomen verslag wordt vastgesteld. 
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b. Vaststellen Concept Verslag Ledenvergadering 07 januari 2017  

Het in de bijlage opgenomen verslag wordt vastgesteld. 

c. Kennisnemen van Verslag Themabijeenkomst leden afdeling – bestuur – fractie 

van 14 december 2016 

Het in de bijlage opgenomen verslag ontmoet geen problemen bij de toen 

aanwezigen. 

       

5. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

a. Resultaten oproep voor verkiesbare plaats 

De secretaris van het bestuur, tevens lid van de Kandidaatstellingscommissie 

reikt een stuk met de binnengekomen aanmeldingen voor een verkiesbare 

plaats, geplaatst op volgorde van binnenkomst uit aan de aanwezigen.  

Opgemerkt wordt of er een ‘evenredige verdeling’ in de lijst te maken is. Het 

bestuur zegt dat men afhankelijk is van wie zich aanmelden. Aan de 

Kandidaatstellingscommissie zal worden gevraagd om zoveel mogelijk rekening 

te houden met spreiding naar gebied en evenredigheid naar man/vrouw. We 

lijken u een tiental serieuze kandidaten te hebben. De kandidaatstelling is 

inmiddels gesloten, een enkele door een derde voorgedragen kandidaat heeft 

nog een termijn om akkoord te gaan met zijn/haar kandidaatstelling en/of de 

gevraagde stukken in te dienen. 

Het lijkt de vergadering een goed idee om de lijst met kandidaten, die zich 

hebben aangemeld of zijn aangemeld voor een verkiesbare plaats aan te vullen 

tot maximaal een 20-tal kandidaten. 

Vervolgens wordt de uitgereikte lijst – vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid 

– weer ingezameld door het bestuur. 

b. Vanuit de Kandidaatstellingscommissie 

De Kandidaatstellingscommissie volgt de koers die door de afdeling is uitgezet  

met de stukken ‘Draaiboek’ en ‘Profielen’. De Kandidaatstellingscommissie is 

eenmaal bijeen geweest en heeft de taken verdeeld: Klaas Jan de Regt is haar 

voorzitter, Guus Verhoef voert het secretariaat. De leden nemen met genoegen 

kennis dat Anneke de Vries uit Bantega de open plaats in de commissie in gaat 

nemen. 

De commissie stelt zich voor om in de bereidstellingsverklaring die de 

kandidaatsleden ondertekenen op te nemen dat de afdracht aan de afdeling 

10% van het raadsinkomen bedraagt. 

Vanuit de vergadering wordt aan de Kandidaatstellingscommissie meegegeven: 

- er kunnen ook kandidaten afvallen, bijvoorbeeld wanneer een kandidaat 

ontevreden is met zijn/haar plaats op de lijst of wanneer het opgestelde 

programma niet akkoordeerd; 

- de kandidaten moeten in staat zijn om het verkiezingsprogramma 

daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Dat betekent 1) dat er steeds een goede 

combinatie van persoon en inhoud moet bestaan en 2) dat kandidaten met 

de dynamiek van het programma om moeten kunnen gaan;  

- een goed traject voor vorming en scholing te ontwikkelen voor de kandidaten 

voor een verkiesbare plaats. Het bestuur werkt de vorming en scholing uit 

samen met de afdelingen SWF en H’veen. 

De vergadering constateert dat de Kandidaatstellingscommissie heeft gehandeld 

conform de afspraken die in de Ledenvergadering zijn gemaakt.  

c. Voorstel werkwijze verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 

De wnd. voorzitter zegt dat er afgelopen maandag vooroverleg is geweest over 

de wijze waarop het verkiezingsprogramma zal worden opgesteld. Freek Faber 

heeft daarvoor een ‘format’ opgesteld en ingebracht. Freek licht dit format toe: 

1) de partij staat nog maar weinig in de publieke belangstelling, maar wil nog 

wel een jaar-of-40 meegaan 2) veel programma’s zijn gestold in de tijd 3) de 

werkelijkheid verandert steeds en daarmee de eisen vanuit de maatschappelijke 

instituties 4) maatschappelijke instituties zullen dus (steeds) naar hun mening 

worden gevraagd 5) gezond-verstand-besluiten werken nog steeds het best 6) 

dus in een verkiezingsprogramma ‘slechts’: wie zijn wij en wat willen we 7) met 

daarmee een kort en krachtig programma van wat we nastreven (en niet: 
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beloven te zullen gaan doen) 8) de communicatie rond het programma wordt 

daarmee een belangrijk instrument. NB Voor een dergelijke aanpak wordt 

verwezen naar wat o.a. de Belg Van Reijbroek daarover heeft geschreven. 

Er volgt een geanimeerde discussie, waarin nog aan de orde komt: 

 dat is dus een cooperatief bestuur dat steeds praat met o.a. de plaatselijke 

belangen; 

 de discussie Van Waarde heeft hier natuurlijk ook een plaats; 

 burgers gaan zich steeds meer mobiliseren: daar moeten we bij zijn; 

 politieke partijen annexeren de stembureaus: daarom daar nieuwe gezichten 

krijgen. 

De wnd. voorzitter stelt dat we op deze manier een goede weg inslaan. We 

spreken af dat het ‘Format van Freek’ beschikbaar komt voor alle leden van de 

afdeling, zodat bij onze leden hetzelfde elan ontstaat. 

Wie schrijft het concept voor het verkiezingsprogramma? Dat gaat uit van 

consultatierondes, dus: vrijwilligers meldt je aan! De vraag wie er zitting nemen 

in de Verkiezingsprogrammacommissie is daarmee ook beantwoord: ieder van 

de leden graag meepraten in de ‘ophaalsessies’: wie gaat er om tafel met Freek? 

We spreken af om de volgende ledenvergadering een algemeen kader voor het 

verkiezingsprogramma te hebben op basis waarvan besluiten genomen kunnen 

worden en waarbinnen zo transparant mogelijk geopereerd gaat worden. 

In dat verband wordt gevraagd om ook de verslagen van de 

Kandidaatstellingscommissie beschikbaar te stellen aan de leden. Dit verzoek zal 

de secretaris overbrengen aan de commissie. 

 

6. Bespreken van het beleid van het afdelingsbestuur De Fryske Marren over 2016  

a. Jaarverslag PvdA - afdeling DFM 2016  

De bijlage met het jaarverslag wordt uitgereikt. De vergadering vindt het een ‘kort 

en bondig’ verslag. De vergadering stelt het jaarverslag vervolgens vast. 

b. Financieel Jaarverslag PvdA - afdeling DFM 2016  

Het financieel jaarverslag wordt uitgereikt. De penningmeester van het bestuur, 

Arjen de Jong licht toe dat de financiele situatie is zoals in het verslag weergegeven. 

Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie heeft bestaan uit Hans Konst en Dick Sprong. Hans 

verwoordt dat hij onder de indruk is hoe Arjen de penningen heeft gevoerd. De 

financiele administratie heeft de commissie nagezien en in orde bevonden. De 

commissie heeft 2 kanttekeningen: 

1) op de balans staat een merkwaardig fonds, anders dan het Verkiezingsfonds: dat 

overige fonds heeft betrekking op de gelden voor Van Waarde, zo heeft het 

landelijk bestuur bepaald; 

2) er zijn zorgen over de cashflow versus het gespaarde vermogen: de afdeling 

loopt snel tegen haar financiële grenzen op. De discussie met de fractie over 

verhoging van de bijdrage is achter de rug. Aangeraden wordt om tevoren over 

die afdracht afspraken te maken op het niveau van de afdeling.  

De commissie adviseert de ledenvergadering om tot decharge over te gaan. 

Bespreken van het verslag, decharge 

In de discussie komen 2 vragen aan de orde: 

- er wordt opgemerkt dat het vreemd is dat we als afdeling geen rente 

ontvangen, maar dat er wel bankkosten zijn; 

- volgens het verslag wordt er niet aan ledenwerving gedaan: dat is een 

kwestie van boeken van mutaties geweest. 

De afdeling keurt vervolgens het Financieel verslag over 2016 goed, waarmee de 

penningmeester decharge wordt verleend voor het gevoerde financieel beleid. 

Aanvullen van de kascontrolecommissie met een lid 

Hans Konst is voor het tweede jaar lid van de commissie en wordt bedankt voor zijn 

inspanningen. De commissie wordt aangevuld met het lid Wietse de Haan, waardoor 

de commissie gaat bestaan uit Dick Sprong en Wietse de Haan. De vergadering is 

akkoord. 

Vervolgens worden vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid ook deze uitgereikte 

stukken weer ingezameld door het bestuur. 
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7. Vragen richting 

a. de gemeenteraadsfractie 

b. het bestuur van de afdeling 

Er zijn geen vragen aan de orde geweest. 

 

8. Verkiezing van de afdelingsvoorzitter PvdA-DFM 

De wnd voorzitter licht toe dat Teunis van der Veen, toen voorzitter, op de 

bestuursvergadering van 14 december 2016 gemeld heeft dat hij de ambtelijk 

secretariaat van Nieuwe Wegen, de partij van Jacques Monasch zou kunnen worden. 

Het bestuur heeft toen gezegd dat Teunis in dat geval van het bestuur ‘sabbattical’ 

verlof zou kunnen krijgen tot aan de landelijke verkiezingen van 14 maart 2017. De 

ledenvergadering op 07 januari 2017 is dit aan de orde geweest en heeft daarover een 

ander besluit genomen. Vervolgens heeft Teunis zich terug getrokken uit het bestuur, 

zie ook punt 3c van dit verslag.  

Aan mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap van de afdeling is bij de oproep 

gevraagd zich vooraf te melden bij de waarnemend voorzitter, waarop geen respons. 

De wnd. voorzitter treedt per heden terug, maar blijft deel uitmaken van het bestuur. 

Dat stelt het bestuur wel voor een dilemma. 

Roel Kingma vraagt vervolgens aan de aanwezige Teunis van der Veen of hij bereid is 

weer voorzitter te worden en naar zijn motivatie om ambtelijk secretaris te worden van 

Nieuwe Wegen. Teunis zegt dat hij dat aanbod kreeg en dat hij het  een prima 

aanvulling vond op zijn opleiding plus een goeie baan voor 3 maanden. Teunis is bereid 

om weer voorzitter te worden, maar zegt dat het aan de leden is of hij kan functioneren 

als voorzitter van de afdeling. Hij zegt dat hij in dat geval tot de 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aan wil blijven. 

Hans Konst zegt dit een helder verhaal te vinden en doet de vergadering het voorstel 

om Teunis van der Veen als voorzitter te benoemen. De vergadering gaat daarmee 

zonder hoofdelijke stemming bij acclamatie akkoord. 

De vergadering bedankt Jon Visser dat hij het voorzitterschap van de afdeling de 

afgelopen drie maanden waar heeft willen nemen. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Katrien Meindersma vindt het verheugend dat na de geleden verkiezingsnederlaag 

zoveel leden naar de afdelingsvergadering zijn gekomen. Zelf kwam zij vanavond om 

steun te betuigen aan de PvdA en ons allen een hart-onder-de riem te steken. 

Wietse de Haan vraagt om in de periode tot de volgende ledenvergadering informele 

bijeenkomsten te houden en op die manier toch wat vaker en minder formeel bijeen te 

komen. Geantwoord wordt dat dat zeker de bedoeling van het bestuur is, bijvoorbeeld 

voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. 

Jan de Vries vraagt naar de vliegbeweging boven de gemeente DFM ivm de uitbreiding 

van het vliegveld Lelystad. Hij heeft gemist dat dit niet met de bevolking is 

gecommuniceerd wat ons precies te wachten staat. Frans Westra zegt dat de gemeente 

DFM heeft gezegd zich hiermee te gaan bemoeien en legt uit hoe de procedure tot nu 

toe is verlopen. Frans heeft zorg over wat ons in dit verband zou kunnen gebeuren. 

Bestuur en fractie zullen zich buigen over de aanpak en we zullen contact leggen met 

de afdeling SWF hoe zij daar in staan. 

Volgens het Jaarplan 2017 vindt de najaarsledenvergadering plaats op maandag 30 

oktober 2017 met op de agenda o.a. het verkiezingsprogramma voor de 

Gemeenteraadverkiezingen 2018 en het voorstel kandidatenlijst PvdA-DFM 2018. 

De wnd. voorzitter sluit vervolgens om 22:15 uur de vergadering en wenst een ieder 

wel thuis.  

 


