
 

 

Concept (gecorrigeerd tov een eerder concept en geaccordeerd voor 

plaatsing door bestuur PvdA, vergadering 05maart2018) 

 

Verslag Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

Op donderdag 16 november 2017 om 20:00 uur 

 

Plaats: Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, 

8521 JP Sint Nicolaasga 

 

  
Aanwezig: volgens de presentielijst 35 leden 

Afwezig m.k.: Arjen de Jong, Jan de Jong, Hendrik Folmer, Sytze Bouwhuis, Folkert Boersma 

en mevr. Huistra. 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda, afberichten, 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 voorzitter stelt voor om punt 5 van de agenda, de verslaglegging van de vorige keer 

direct na agendapunt 1 te behandelen. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

Nagezonden naar de leden van de afdeling op 14 november is de vastgestelde en 

geredigeerde blz. 1 en 2 van het verkiezingsprogramma.  

Met hetzelfde bericht is nagezonden de tekst van de acht kandidaten voor een 

verkiesbare plaats van 07 november jl., die moet worden gelezen als blz. 3 van het 

verkiezingsprogramma ‘Hoe wij het doen’. Deze tekst komt aan de orde bij agendapunt 

2. 

Wiepie van de Bij zegt dat tot haar leedwezen een aantal van de op de vorige 

ledenvergadering voor blz. 3 van het verkiezingsprogramma door Wietze de Haan per 

amendement aangedragen punten niet zijn overgenomen. In haar ogen zijn die punten 

te belangrijk en mogen niet gemist worden in het verkiezingsprogramma. Zij vindt die 

punten wel terug in de tekst van de acht kandidaten voor een verkiesbare plaats van 07 

november jl.. Zij vraagt aan de afdeling om die alsnog in deel 2 van het 

verkiezingsprogramma te verwerken. 

De voorzitter zegt dat we als afdelingsvergadering vorige keer de eerste twee 

bladzijden van het verkiezingsprogramma hebben vastgesteld. Vorige keer zijn 

genoemde punten niet ingebracht. Het is overigens de vraag of genoemde punten in 

blz. 2 of in blz. 3 zouden moeten worden opgenomen. 

Namens de acht kandidaten voor een verkiesbare plaats zegt Johan Dijkstra dat het 

verzoek van Wiepie het gemakkelijkst gehonoreerd kan worden door de tekst van de 

acht kandidaten voor een verkiesbare plaats van 07 november jl. in een korte tekst op 

te nemen bij hoofdstuk 2, of genoemde tekst in een appendix mee te nemen.  

De afdelingsvergadering besluit dat deze teksten opgenomen moeten worden in het 

verkiezingsprogramma. Het bestuur zegt toe om de teksten als zodanig aan te passen.  

 

5. Verslaglegging 

Het verslag van de ledenvergadering PvdA De Fryske Marren op 30 oktober 2017 wordt 

zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

2. Vaststellen Verkiezingsprogramma PvdA-DFM 2018-2022 blz. 3 ‘Hoe wij het doen’ 

De bladzijden ‘Wie wij zijn’ en ‘Wat wij willen’ van het concept voor het 

verkiezingsprogramma zijn al eerder vastgesteld in onze ledenvergadering op 30 

oktober jl.. De kandidaten voor een verkiesbare plaats hebben de tekst voor blz. 3 

voorgesteld. 

Gegeven de discussie bij agendapunt 1 om de door de kandidaten ingebrachte 

inhoudelijke tekst in een geheel toe te voegen aan de tekst ‘Wat wij willen’. Het daarop 

volgende ‘Hoe wij het doen’ slaat meer op een werkwijze dan op de inhoud. 
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Het lijkt de ledenvergadering niet zinnig om nog een vervolg vergadering bijeen te 

roepen om de finale tekst van het verkiezingsprogramma vast te stellen. 

De ledenvergadering spreekt uit dat de door de kandidaten voor een verkiesbare plaats 

ingebrachte tekst toegevoegd kan worden aan hoofdstuk 2 van het 

verkiezingsprogramma. Het derde hoofdstuk van het verkiezingsprogramma wordt 

vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Lijst van kandidaten voor de PvdA-lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Voor ligt het advies van de Kandidaatstellingscommissie, dat is overgenomen door het 

bestuur. 

De ledenvergadering benoemt een Kiescommissie die bestaat uit Jan Walrecht, Jan van 

der Bij en Sietske Dijkstra. 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd om na afhandeling van de eerste acht 

kandidaten de lijst voor wat betreft de plaatsen 9 tot en met 20 in een keer vast te 

stellen. Roel Kingma geeft aan graag op de laatste plaats te willen staan, waarbij de 

kandidaten voor de plaatsen 18 tot en met 20 een plekje naar boven gaan. De 

afdelingsvergadering stemt met deze beide voorstellen in, waarmee de volgorde van de 

‘lijstduwers’ is vastgesteld. 

 

De voorzitter geeft vervolgens de voorzitter van de Kandidaatstellingscommissie Klaas 

Jan de Regt het woord. Deze licht de werkwijze van de commissie toe, wat tevens de 

motivatie van de voorgestelde volgorde is. 

De commissie heeft met alle kandidaten één gesprek gehad, dat steeds op dezelfde 

wijze is gevoerd. Een beperkt aantal ‘tweede’ gesprekken was voorzien, de commissie 

heeft het niet nodig gevonden die te beleggen. Het gesprek is steeds voorbereid door 2 

leden van de commissie, terwijl de voorzitter de inleiding en de uitgeleide voor zijn 

rekening heeft genomen. Vervolgens zijn de resultaten neergeslagen in een 

scorematrix, die op basis van het door de ledenvergadering vastgestelde profiel is 

geconstrueerd. Daarmee geeft de scorematrix weer de wijze waarop de kandidaat in 

het profiel past. Vervolgens heeft de commissie in goede harmonie gediscussieerd en in 

goed overleg de volgorde vastgesteld. Het bestuur heeft de lijst overgenomen. 

 

Freek Faber spreekt vervolgens de leden toe. Hij stelt dat de redenering van de 

voorzitter van de Kandidaatstellingscommissie geen hout snijdt omdat naar zijn mening 

in de scorematrix onvergelijkbare grootheden worden vergeleken. Hij zegt grote moeite 

te hebben met de in zijn ogen lage plaats van de huidige fractievoorzitter. Freek merkt 

ook op dat er in de lijst te weinig verjonging zit en te weinig vrouwen in de kop van de 

lijst.  

 

Vervolgens brengt de voorzitter de concept kandidatenlijst PvdA De Fryske Marren aan 

de orde. 

Plaats 1: voorgesteld wordt Wietze de Haan uit Lemmer. 

Er worden geen tegenkandidaten gesteld. Wietze de Haan komt daarmee op plaats 1 en 

wordt onze lijsttrekker. 

Plaats 2: voorgesteld wordt Johan Dijkstra uit Joure. 

Als tegenkandidaat op plaats 2 wordt door Freek Faber gesteld: Frans Westra uit Sint 

Nicolaasga. 

Freek vervolgt zijn betoog met dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het 

menselijk kapitaal. Frans is 8 jaar fractievoorzitter geweest en dat hij nu niet in de kop 

van de lijst terecht is gekomen noemt Freek “onzorgvuldig”. Klaas Jan de Regt zegt dat 

niet in het door de leden vastgestelde profiel staat dat zittende leden van de fractie in 

de kop van de lijst moeten staan. Hij benadrukt dat zoveel mogelijk objectief naar de 

kandidaten is gekeken 

Anita Dijkstra zegt dat zij Johan Dijkstra heeft leren kennen als een verbinder, niet 

alleen binnen de eigen fractie, maar ook met andere partijen in de Raad. Vorige keer 

heeft Johan veel voorkeursstemmen gekregen. 

Vervolgens wordt er gestemd: 35 stemmen uitgebracht, waarvan 26 op Johan Dijkstra, 

8 op Frans Westra en 1 blanco. Johan Dijkstra komt daarmee op plaats 2 van onze lijst. 

Plaats 3: voorgesteld wordt Ineke Swart uit Joure. 

Frans Westra wordt door Wiepie van der Bij als tegenkandidaat voor de plaats gesteld. 
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Vervolgens wordt er gestemd: 19 stemmen worden uitgebracht op Ineke Swart en 16 

op Frans Westra. Ineke Swart komt daarmee plaats 3 toe. 

Plaats 4: voorgesteld wordt Jur van Vegten uit Balk. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Aan Jur komt daarmee plaats 4 toe. 

Plaats 5: voorgesteld wordt Frans Westra uit Sint Nicolaasga. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Aan Frans komt daarmee plaats 5 toe. 

Plaats 6: voorgesteld wordt Dick Toornstra uit Lemmer. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Aan Dick komt daarmee plaats 6 toe. 

Plaats 7: voorgesteld wordt Marjan Jongsma uit Lemmer. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Aan Marjan komt daarmee plaats 7 toe. 

Plaats 8: voorgesteld wordt Jenny Smit uit Lemmer. 

Er zijn geen tegenkandidaten. Aan Jenny komt daarmee plaats 8 toe. 

 

Vervolgens stelt de voorzitter de lijst als geheel aan de orde: 

1. Wietze de Haan, Lemmer 

2. Johan Dijkstra, Joure 

3. Ineke Swart, Joure 

4. Jur van Vegten, Balk 

5. Frans Westra, Sint Nicolaasga 

6. Dick Toornstra, Lemmer 

7. Marjan Jongsma, Lemmer 

8. Jenny Smit, Lemmer 

9. Hans Konst, Joure 

10. Riek van der Vlugt, Lemmer 

11. Jon Visser, Lemmer 

12. Anneke de Vries, Bantega 

13. Aaldert Engberts, Joure 

14. Wiepie van der Bij – Magré, Lemmer 

15. Annet Koldijk – Amsterdam, Joure 

16. Hendrik Folmer, Wijckel 

17. Fedde Trinks, Balk 

18. Johan van Hien, Joure 

19. Jan de Vries, Ouwsterhaule 

20. Roel Kingma, Delfstrahuizen. 

De lijst wordt bij acclamatie en onder applaus vastgesteld. 

De voorzitter feliciteert alle kandidaten.  

De voorzitter bedankt de leden van de Kandidaatstellingscommissie met een 

toepasselijk bloemetje. 

       

4. Speech van de aangewezen lijsttrekker 

Wietze bedankt de leden van de afdeling voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij 

reflecteert naar de uitslag van de landelijke verkiezingen maart 2017 en hoopt op 

herstel. Hij zegt dat het “hard werken” wordt de komende maanden tot aan de 

verkiezingen. Hij zegt verbaasd geweest te zijn dat hij op nummer 1 is geplaatst door 

de Kandidaatstellingscommissie, had meer een jonger iemand op die plek gedacht. 

Wietze houdt een pleidooi om meer jeugd bij het politieke werk te betrekken. Hij ziet 

uit naar de samenwerking in de nieuwe fractie en met het afdelingsbestuur. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Bij de rondvraag komt aan de orde: 

 Jan de Vries vraagt de aandacht voor de communicatie over onze kandidaten: gaat 

er een persbericht uit, is er een fotootje van de kandidaten; 

 Hans Konst bedankt Frans Westra heel hartelijk en zegt groot respect te hebben wat 

Frans in de Raad voor elkaar heeft gebracht; 

 Marjan Jongsma bedankt voor het vertrouwen in haar gesteld; 

 Roel Kingma zegt respect te hebben voor al die mensen die in deze eerste periode 

na samenvoegen van de drie oude gemeentes hebben samengewerkt; 

 Teunis zegt dat de petitie over de laagvliegroutes nog getekend kan worden. 

Vervolgens sluit de voorzitter om 21:30 uur de vergadering en wenst een ieder wel 

thuis. 


