
 

 

 

Verslag Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

(vastgesteld in de Ledenvergadering van 16november2017) 

 

Op maandag 30 oktober 2017 om 20:00 uur 

 

Plaats: Cafe Tjeukemeer in Oosterzee-Gietersebrug 

 

  
Aanwezig: volgens de presentielijst 22 leden 

Afwezig m.k.: Folkert Boersma, Hendrik Folmer, Jan de Jong en Jur van Vegten 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda, korte mededelingen en binnengekomen post 

De voorzitter, Teunis van der Veen opent om 20:05 uur de vergadering en heet een 

ieder van harte welkom. Hij noemt de afberichten. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De voorzitter doet de volgende mededelingen en noemt de volgende poststukken:  

a. Aantal leden van de afdeling DFM op peildatum 01oktober2017 is 185; 

b. Circulaire PvdA-landelijk van 10oktober2017 over de financiën van de partij en 

de afdrachten naar de afdelingen. De partij moet rekening houden met veel 

minder inkomsten ten gevolge van het teruglopende aantal zetels in de 

verschillende organen, met name de Tweede Kamer. Het systeem van vaste 

reguliere afdrachten naar de afdelingen wordt verlaten. De afdeling De Fryske 

Marren mag in 2018 niet meer rekenen op een vaste afdracht naar de afdeling. 

Wel is er de mogelijkheid om op basis van opgenomen kosten in de begroting 

een bijdrage aan te vragen; 

c. De voorzitter roept de leden op om mee te gaan lopen met het bestuur richting 

een bestuurslidmaatschap. Het bestuur moet de afdeling nu met 5 mensen 

dragen, met name is de komende tijd hulp nodig bij het voeren van de 

campagne voor de Gemeenteraadsverkizingen 2018; 

d. Email naar de leden op 23september jl. met bericht over voorgestelde volgorde 

eerste 8 plaatsen op onze kandidatenlijst voor de GR2018.  

[Onze lijst van kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 komt aan 

de orde en wordt vastgesteld op de bijzondere ledenvergadering op donderdag 

16 november as. om 20:00 uur in Vergadercentrum Sint Nyk in Sint 

Nicolaasga]; 

e. Email naar de leden op 23september jl. met bericht over de bijeenkomst 

verkiezingsprogramma op 07oktober. 

 

2. Verkiezingsprogramma PvdA-DFM 2018-2022 Samen maken we De Fryske Marren 

Het concept is toegestuurd met de stukken. 

De voorzitter leidt de discussie in: De bladzijden één: ‘Wie wij zijn’ en twee: ‘Wat wij 

willen’ van het concept voor het verkiezingsprogramma zijn opgesteld respectievelijk 

via een ledenforum op 13 juli jl. en een burgerforum met leden, invités en 

maatschappelijke organisaties op 07 oktober jl.. Deze eerste twee bladzijden worden 

deze vergadering vastgesteld, in de convocatie is een oproep gezet om amendementen 

voor deze twee eerste bladzijden in te dienen bij de voorzitter vòòr donderdag 26 

oktober. De ingediende 18 amendementen komen aan de orde met een preadvies van 

het bestuur. Amendementen en preadvies zijn tevoren toegestuurd aan de leden. Na 

vaststelling zijn deze twee bladzijden niet meer te wijzigen, taalfouten en 

verschrijvingen daargelaten. 

Bladzijde drie: ‘Hoe wij het doen’ is opgesteld door de kandidaten voor een verkiesbare 

plaats, we bespreken deze op de vergadering, waarna de kandidaten de bladzijde 

herformuleren. Zij moeten tzt uitvoeren en daarom nu de dialoog met elkaar aangaan. 

We stellen deze laatste bladzijde vast op de Ledenvergadering van 16 november 2017. 
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Wytze stelt dat er wel erg kort tijd is geweest om amendementen in te dienen. Hij 

verwijst naar de reglementen van de partij, waarin over een termijn van 14 dagen 

wordt gesproken. Ook vindt hij dat wel erg veel tekst is gebruikt en dat een aantal 

amendementen ten onrechte is afgewezen. 

De voorzitter zegt dat hij vooraf aan de behandeling van dit agendapunt had moeten 

stellen dat het bestuur zich helaas niet heeft kunnen houden aan de in het reglement 

genoemde termijn: met z’n vijven hebben we een beperkte mankracht. Vandaar ook de 

vraag om aanvulling van het bestuur. 

We behandelen de ingediende argumenten op volgorde van de hoofdstukken en op 

volgorde van eerst het meest vergaande. Nummering van de amendementen als in het 

stuk aan de ledenvergadering: 
 

Amendementen blz. 1: ‘Wie wij zijn’ 
 
18. Indiener Wietze de Haan stelt voor om geheel blz. 1 te vervangen door: 

De PvdA is van oudsher een partij die opkomt voor sociale gerechtheid, zich sterk maakt voor een eerlijke 
verdeling van inkomen, kennis en macht. Ook in onze gemeente, de Fryske marren. De sociaal-democratie heeft 
door de jaren heen haar bestaansrecht bewezen en zet zich in voor een tolerante samenleving jegens 
andersdenkenden. 
Preadvies bestuur: Afwijzen.  
Het preadvies verwijst naar de gezamenlijke inbreng van de leden op 13 juli op basis waarvan de tekst tot stand 
is gekomen. 
Besluit ledenvergadering: Amendement verworpen 
Echter het laatste gedeelte van het amendement “en zet zich in voor een tolerante samenleving jegens 
andersdenkenden” opnemen in de tekst van blz. 1. 
 

1. Indiener Guus Verhoef verwoordt dat er ook een keerzijde is aan de verworvenheden van onze sociaal-
democratische samenleving: bij onvoldoende handhaving ondergraaf je die: 
De PvdA bestrijdt misbruik en fraude, met name bij sociale voorzieningen. 
Preadvies bestuur: Overnemen 
Besluit ledenvergadering: Gewijzigd overgenomen  
door schrappen “met name bij sociale voorzieningen”, zodat toegevoegd wordt aan de tekst op blz. 1, bij Eerlijk 
en Fatsoenlijk, eerste alinea: “De PvdA bestrijdt misbruik en fraude.” 
 

5. Indiener Wietze de Haan stelt voor om het Klimaataccoord te verwoorden in blz. 1 door toe te voegen: 
De gemeente onderschrijft de uitgangspunten van het Klimaatakkoord en vertaalt dit in haar beleid. ( energie 
neutraal? Auto's op schone energie? Gemeentelijke initiatieven om een klimaat neutrale gemeente te 
realiseren.)De gemeente neemt wat de PvdA betreft, de regie en maakt een plan voor de verduurzaming van de 
woningbouw. Er worden middelen vrijgemaakt om dit proces in gang te zetten. 
Preadvies bestuur: Gewijzigd overnemen 
Besluit ledenvergadering: Amendement aangenomen  
in die zin dat uit de aangedragen tekst elementen in blz. 1 worden meegenomen zodat de uitgangspunten van 
het Klimaataccoord in de inleiding worden verwoord. 
 

14. Indiener Wietze de Haan stelt voor om ‘Innovatie’ nadrukkelijker te verwoorden op blz.1: 
Innovatie is de uitdaging de komende raadsperiode. Wat de PvdA betreft sluit de gemeente zich aan bij het 
Innovatie platform Fryslân om verder invulling te geven aan de circulaire economiebasis. 
Preadvies bestuur: Gewijzigd overnemen  
Besluit ledenvergadering: Amendement aangenomen  
door de tekst over innovatie en circulaire economie op blz 1. In de eerste alinea onder ‘duurzaamheid’ in te 
voegen. 
 

Amendementen blz. 2: ‘Wat wij willen’ 
 

4. Indiener Wietze de Haan stelt voor om het bezit van het ANBI keurmerk verplicht te stellen aan te subsidiëren 
instellingen: 
Van belang is dat een”keurmerk” onderdeel wordt van te subsidiëren organisaties en instellingen daarom  
subsidieert de gemeente alleen nog stichtingen die geplaatst zijn op de z.g. ANBI-lijst. 
Preadvies bestuur: Afwijzen  
Besluit ledenvergadering: Amendement afgewezen 
omdat het verwerven van het kenmerk Algemeen Nut Beogende Instelling voor indieners extra drempels 
opwerpt: denk bijvoorbeeld aan het door een burgerinitiatief eerst moeten vormen van een stichting met 
werkende website etc. voordat de gemeente zou mogen subsidiëren.  
 

9. Indiener Wietze de Haan wil bescherming van de woonwijken: 
Woonwijken zijn woonwijken en geen doorgangshuizen voor het toeristisch product, ontwikkelingen in de sfeer 

van Airbnb worden tegen gegaan. 

Preadvies bestuur: Afwijzen  

Besluit ledenvergader: geen: indiener trekt na discussie het amendement in: in de tekst van blz 2 onder ‘Een 

woonwijk is geen vakantiepark’ is voldoende aandacht aan de problematiek besteed. 
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10. Indiener Wietze de Haan wil als laatste school op een dorp een openbare school: 
Kennis en ontwikkeling zijn van wezenlijk belang voor onderwijs, dicht bij mensen. De toegankelijkheid voor een 
ieder  staat voorop, daarom is de laatste school op een dorp , een openbare school. 
Preadvies bestuur: Afwijzen 
Besluit ledenvergadering: Amendement gewijzigd meenemen naar Hoofdstuk 3 en daar uitwerken: 
Kennis en ontwikkeling zijn van wezenlijk belang voor onderwijs, dicht bij mensen. De toegankelijkheid voor een 
ieder  staat voorop. 
 

11. Indiener Wietze de Haan bepleit het brengen van culturele activiteiten dichtbij de bewoners van De Fryske 
Marren: 
Op het gebied van cultuur kan samenvoegen van culturele instellingen nodig zijn om het cultureel produkt dicht 
bij haar inwoners te houden. Er dient oog te zijn voor een goede spreiding van culturele activiteiten over onze 
gemeente. 
Preadvies bestuur: Gewijzigd overnemen 
Besluit ledenvergadering: Gewijzigd overnemen conform preadvies bestuur:  
De volzin “Er dient oog te zijn voor een goede spreiding van culturele activiteiten over onze gemeente.” 
toevoegen aan blz. 2, ‘Investeren in sport en cultuur’. 
 

16. Indiener Wietze de Haan wil meer aandacht voor Sport en spel: 
Sport en spel zijn belangrijk voor onze gemeentelijke samenleving. Het bevordert de integratie en sociale 
samenhang, daarom is het van belang dat sportverenigingen worden gesteund in hun belangrijke 
maatschappelijke functie en zijn dorps-en wijkbelangen dragers van het sociale cement in onze samenleving. 
Preadvies bestuur: Gewijzigd overnemen. 
Besluit ledenvergadering: Amendement overnemen conform preadvies bestuur. 
Blz. 2, in kopje ‘Investeren in sport en cultuur’ veranderen naar: “Sport en cultuur bevorderen de integratie en 
sociale samenhang.” 
 

6. Indiener Wietze de Haan bepleit meer aandacht voor Innovatie en ondernemerschap, maatschappelijk 
verantwoord inkopen: 
Op het gebied van innovatie en ondernemerschap faciliteert de gemeente innovatieve ideëen van bedrijven en 
inwoners door waar mogelijk belemmeringen weg te nemen. Ook stimuleert en faciliteert de gemeente 
initiatieven met een sociale waarde. Maatschappelijk verantwoord inkopen is geen doel op zich maar leidraad 
van beleid. 
Preadvies bestuur: Afwijzen 
Besluit ledenvergadering: Amendement afwijzen en meenemen in de uitwerking van blz. 3 ‘Hoe wij het doen’ 
Een dergelijke passage past niet in blz. 1 of 2.  
 

7. Indiener Wietze de Haan wil aandacht voor een deugdelijke verkeersoplossing voor Lemmer 
De verkeersoplossing die is gemaakt tav. de rondweg om Lemmer is niet voldoende om filevorming van het 
gebied vanaf Lemmer richting balk en verder, te voorkomen. Het realiseren van een aquaduct blijft uitgangspunt 
van beleid. 
Preadvies bestuur: Afwijzen  
Besluit ledenvergadering: Gewijzigd overnemen en invoeren op blz. 2, bij ‘De Fryske Marren is een woon- en 
verblijfsgemeente’ 
Invoegen bij “woon- en verblijfsgemeente“: “en aquaducten”. 

 
15. Indiener Wietze de Haan wil een projectwethouder verantwoordelijk maken voor de aansluiting van onderwijs op 

de arbeidsmarkt en het schrappen van overbodige regels. 
Werkgelegenheid, De rol van de lokale overheid is: er alles aan doen om te zorgen dat de Fryske Marren een 
aantrekkelijke gemeente is voor werkgevers en werknemers. Men moet kansen zien en benutten door snel te 
handelen. Daarbij hoort het schrappen van overbodige regels en dient de aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor zal een project wethouder verantwoordelijk zijn. 
Preadvies bestuur: Afwijzen 
Besluit ledenvergadering: Amendement gewijzigd overnemen en invoeren op blz. 2, bij ‘De Fryske Marren is een 
woon- en verblijfsgemeente’ 
Toeristisch recreatieve werkgelegenheid wordt door daarbij de leden als kernbegrip geduid. 
 

17. Indiener Wietze de Haan wil aandacht in het verkiezingsprogramma voor: 
De openstelling van de vaarverbinding de Rien naar het Tjeukemeer, wordt niet alleen onderzocht maar er wordt 
ingezet op realisering van die vaarverbinding, de komende jaren, teneinde een “brug“ te slaan tussen toerisme, 
werkgelegenheid, klimaat(water-retentie)beheersing en het beter gebruik van de openbare ruimte. 
Preadvies bestuur: Afwijzen 
Besluit ledenvergadering nvt: Amendement ingetrokken door de indiener. 
In de bijeenkomst ‘Omgevingsvisie’ in Joure heeft een stedebouwkundige van de gemeente DFM gesteld dat er 
een plan voor het openstellen van de vaarverbinding bij de gemeente ligt. De huidige fractie heeft bij monde van 
Johan Dijkstra toegezegd om het plan na te vragen bij de gemeente of om daar schriftelijke vragen over te 
stellen. 
 

De voorzitter noemt het van belang dat de kandidaten voor een beschikbare plaats zelf met de 

invulling van de derde bladzijde ‘Hoe wij het doen’ te komen. De ledenvergadering hoort dat 

de kandidaten tot uiterlijk 11 november de tijd nemen om het stuk voor te bereiden. In het 
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navolgende is opgenomen welke punten de ledenvergadering mee wil geven. De navolgende 

ingediende door Wietze de Haan ingediende amendementen horen daar bij: 
 
Amendementen blz. 3: ‘Hoe wij het doen’ 
 
2. Indiener Wietze de Haan pleit voor: 

Wij staan een open en transparante bestuursvorm voor, waarbij sociale rechtvaardigheid en degelijk financieel 
beheer in balans zijn, daarom  gaan we voor deelname in het dagelijks bestuur van onze gemeente. 
Preadvies bestuur: N.v.t. 
Besluit ledenvergadering nvt: Amendement wordt meegenomen bij de uitwerking van blz. 3 ‘Hoe wij het doen’. 
 

3. Indiener Wietze de Haan pleit voor: 
De basis van goed besturen is luisteren naar wat in de samenleving van belang wordt gevonden. De wethouders 
van onze gemeente zullen wat de PVDA betreft projectwethouders zijn, die op hun terrein het proces dat van 
onderop vorm krijgt door de opzet van "Tafel-groepen" en ingestelde werk-of stuurgroepen , beleidsvoorstellen 
aan de Raad voorleggen. Ook zal extra budget worden ingezet om verschillende groepen en burgers in de 
samenleving optimaal te informeren en communicatief te bedienen vwb het gemeentelijke beleid. (Optimaliseren 
communicatiebeleid) 
Preadvies bestuur: N.v.t. 
Besluit ledenvergadering nvt: Amendement wordt meegenomen bij de uitwerking van blz. 3 ‘Hoe wij het doen’. 
 

8. Indiener Wietze de Haan pleit voor: 
Fries. Het Fries is onze 2e rijkstaal en bestuurlijke stukken en de communicatie tussen gemeente en de inwoners 

vindt 2-talig plaats. Ook heeft de gemeente vanuit cultureel oogpunt oog voor regionale en plaatselijke 
(streek)talen zoals Stellingwerfs, Lemsters ea. 
Preadvies bestuur: N.v.t. 
Besluit ledenvergadering nvt: Amendement wordt meegenomen bij de uitwerking van blz. 3 ‘Hoe wij het doen’. 
 

12. Indiener Wietze de Haan pleit voor: 
Werkgelegenheid en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom wordt een gemeentelijk 
economisch platform ingesteld welke zich bezighoudt met het samenbrengen van mens, werk en economische 
ontwikkeling, dit onder verantwoordelijkheid van een projectwethouders. 
Preadvies bestuur: N.v.t. 
Besluit ledenvergadering nvt: Amendement wordt meegenomen bij de uitwerking van blz. 3 ‘Hoe wij het doen’. 
 

13. Indiener Wietze de Haan pleit voor: 
Het omgaan met het toeristisch produkt is gebaat bij een breed draagvlak. De PvdA is van mening dat een 
speciale "tafel" gevuld door een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende sectoren en bevolking dient te 
worden samengesteld. 
Preadvies bestuur: N.v.t. 
Besluit ledenvergadering nvt: Amendement wordt meegenomen bij de uitwerking van blz. 3 ‘Hoe wij het doen’. 
 

 De ledenvergadering besluit vervolgens om de blz. 1 en 2 van het 

verkiezingsprogramma met inbegrip van de hierboven gegeven aangenomen 

amendementen vast te stellen. 
 

3. Jaarstukken 2018 

a. Concept Jaarplan 2018  

Het concept wordt op de vergadering uitgereikt en gelezen. De voorzitter vraagt 

of er op- en aanmerkingen zijn. 

Benadrukt wordt dat er in de verkiezingsprogramma de nadruk moet worden 

gelegd op de relatie met de pers: als er goede persstukken zijn is het halve werk 

gedaan. 

Benadrukt wordt dat in de verkiezingscampagne de keuze gemaakt moet worden 

voor goede en aansprekende acties en niet voor weken achtereen met 20 man 

de straat op. ‘Zichtbaar zijn’ dat moet je zelf doen. 

Rozen uitdelen op 01mei: er is geen meerderheid om de leeftijd voor degenen 

die een roos ontvangen op te schroeven naar 70 jaar. 

Met inbegrip van deze opmerkingen wordt het jaarplan voor 2018 vastgesteld. 

 

b. Concept Jaarbegroting 2018 

Het concept wordt op de vergadering uitgereikt en gelezen. De voorzitter vraagt 

of er op- of aanmerkingen zijn. 

Gegeven de circulaire van het Partijbureau over de wijziging van de afdrachten 

naar de afdelingen en het niet meer automatisch kunnen beschikken over 

middelen stelt de penningmeester voor om zoveel middelen uit de eigen 
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reserves te onttrekken dat in de reserve een bedrag overblijft ter grootte van de 

afdracht voor het lopende jaar. 

Gevraagd wordt naar de eigen fondsenwerving onder de leden van de afdeling: 

die staat nu op NIL. Het ligt wèl in de bedoeling om een brief aan de leden van 

de afdeling met de vraag om een bijdrage voor de campagne te sturen. 

Voor het opgenomen bedrag van Euro 2.500 te ontvangen van het Partijbureau 

als extra afdracht moet nog een brief met verzoek naar Amsterdam worden 

gezonden. 

Voor scholing is geen bedrag ingeboekt. Er ligt wel een plan om met de 

buurafdelingen SWF en H’veen om de raadsleden voor scholing bijeen te 

brengen. Dit plan vraagt weinig middelen. Dergelijke kosten zouden ook uit het 

fractiebudget kunnen worden bekostigd. 

Voor web beheer heeft het Partijbureau voor het lopende jaar geen kosten in 

rekening gebracht, vandaar dat hier het bedrag op NIL staat. Er zijn geen eigen 

kosten voor het web beheer. 

Voor de campagne zijn ongeveer dezelfde kosten opgevoerd als voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2013.  

Met inbegrip van deze opmerkingen wordt de begroting voor 2018 van de 

afdeling DFM vastgesteld. 

  

4. Verslaglegging 

Verslag ledenvergadering PvdA De Fryske Marren op 30 maart 2017   

Het definitief concept van het verslag is al eerder op de website 

(https://defryskemarren.pvda.nl/) geplaatst en is ook meegezonden met de stukken 

voor deze vergadering. 

Het verslag ontmoet geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Jon Visser vraagt de aandacht aanstaande zaterdag voor de petitie Laagvliegroutes 

vliegveld Lelystad: we gaan met oordopjes de straat op. Vliegtuigen moet niet laag 

overvliegen, terwijl dat hoger kan.  

Frans Westra meldt in dit verband de schriftelijke vragen samen met de fractie van het 

CDA naar een zienswijze van het college over de wijze van communicatie over de 

Laagvliegroutes Lelystad. 

Vervolgens sluit de voorzitter om 22:12 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://defryskemarren.pvda.nl/

