
 

 

Concept 

Verslag Ledenvergadering PvdA – De Fryske Marren 

 

 

Op donderdag 29 maart 2018 om 20:00 uur 

 

Plaats: Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, 

8521 JP Sint Nicolaasga 

 

  
Aanwezig: volgens de presentielijst 24 leden. 

Afwezig m.k.: Jon Visser, Sytze Bouwhuis, Hans Konst en Johan Dijkstra. 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda, afberichten,  

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

ieder van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Hij noemt de 

afberichten.  

We herdenken de 11 partijgenoten, lid van de afdeling die in 2017 zijn overleden. 

Teunis noemt hen bij naam. 

 

2. Mededelingen 

a. De vooraankondiging voor deze ledenvergadering, tevens oproep om 

bestuursleden te werven is 03maart naar de leden gestuurd. 

b. Het aantal leden van de afdeling DFM was op 01maart2018: 178. 

c. Riek v.d. Vlugt is op 21 februari jl. beëdigd als (tijdelijk) lid van de Provinciale 

Staten van Fryslân. Het betreft ziektevervanging, naar het zich laat aanzien tot 

het eind van de periode (maart2019).  

d. Verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017 in De Fryske 

Marren. De voorzitter heeft over de verkiezingsuitslag een beschouwing 

geschreven en reikt deze uit. We bespreken die bij agendapunt 3.  

    

3. Terugblik op de campagne voor en de uitslag van de verkiezingen van 21 maart 2018 

voor de Gemeenteraad van De Fryske Marren 

De voorzitter noemt de verkiezingsuitslag voor onze afdeling “positief”: we hebben onze 

4 zetels behouden. 

Hij geeft het woord aan Aaldert Engberts, die de campagne heeft gecoördineerd. 

Aaldert noemt de andere leden van de commissie: Wietze de Haan, Johan Dijkstra en 

Arjen de Jong. De commissie is december 2017 opgestart met de werkzaamheden en 

heeft veel werk verzet. Hij memoreert het prachtige affiche, waarmee ook 

sandwichborden zijn beplakt en waarmee het televisieprogramma Nieuwsuur is 

gehaald. 

We hebben op drie achtereenvolgende zaterdagen vooraf aan de woensdag van de 

verkiezingen campagne gevoerd in respectievelijk Balk, Lemmer en Joure. Daar hebben 

we voornamelijk rozen uitgedeeld en informatiemateriaal verspreid. Kleinere kernen 

zijn met de brandweerauto met geluidsinstallatie bezocht. In totaal zijn 240 

sandwichborden rondgebracht en in de regio geplaatst. Aaldert memoreert het door 

Wietze cs. ingezongen campagnelied. Er hebben veel vrijwilligers met de activiteiten 

geholpen, waarvoor dank. 

Het budget voor de verkiezingen is aangevuld met een aanzienlijk bedrag dat aan 

donaties is binnengekomen als antwoord op de ‘bedelbrief’ van de penningmeester. 

 

Jur van Vegten stelt voor om een groep mensen te selecteren die een analyse van de 

verkiezingen opstelt. Dit concept zou dan verspreid kunnen worden onder de leden. Jur 

pleit ervoor om opnieuw mensen voor de verschillende buurten te benoemen.  

 

Vanuit de leden komen de volgende aanvullende opmerkingen: 

- op de puzzle in de krant zijn een dikke 100 antwoorden ingestuurd, wat meer is dan 

verwacht; 
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- de voorzitter van een stembureau zegt dat in zijn stembureau de opkomst van onze 

achterban heel redelijk is geweest. Op dit punt kunnen alle stembureaus worden 

geanalyseerd; 

- we zijn met de campagne in alle dorpen en kernen geweest. De actuele 

onderwerpen, van belang in de campagne en voor de fractie verschillen van plaats 

tot plaats, bijvoorbeeld in Rottum de gaswinning; 

- in DFM hebben we een gelijke score in vergelijking met de vorige keer hebben 

behaald: in Heerenveen was dat plus 6%, in Drachten plus 2%: voor DFM daar zit 

dus nog potentie in; 

- in Ouwsterhaule is een Dorpskrant uitgekomen, met daarin de lokale kandidaten die 

op de verschillende lijsten staan: dorpsbewoners hebben dan wat te kiezen; 

- we moeten het voeren van een permanente campagne volhouden; 

- ambassadeurs en de nieuwe raadsfractie moeten bezien hoe hun samenwerking het 

beste gestalte kan krijgen. In ieder geval moet de nieuwe raadsfractie minder in het 

stadhuis en meer in de gemeente te vinden zijn. De raadsleden en de ambassadeurs 

zijn in dorpen en kernen het gezicht van de PvdA. Het is aan bestuur en fractie om 

voor deze samenwerking een goede modus te vinden; 

- als PvdA hebben we iets voor de mensen om te kiezen. Ook hebben we lokale 

kandidaten. Onze programmapunten zijn pro actief en pakken positief uit voor de 

maatschappij. 

 

Na afloop van deze discussie constateert de voorzitter dat er onvoldoende breed 

draagvlak is om de door Jur van Vegten voorgestelde commissie in te stellen. De hier 

gevoerde en opgeschreven discussie mag als evaluatie van de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen dienen. 

 

4. Afscheid van de PvdA-leden van de ‘oude’ raad die niet terugkomen 

Gisteren is in de (oude) Raad o.m. afscheid genomen van Frans Westra en Roel 

Kingma, die niet terugkomen in de nieuwe samenstelling. Het heeft Zijn Majesteit 

behaagd om Frans een koninklijke onderscheiding te geven. 

Onze voorzitter memoreert met enkele passende woorden de bijdrage van Frans en van 

Roel. Frans en Roel bedanken de leden voor het vertrouwen. Frans noemt de fusie van 

de drie gemeenten naar één een enorme manoeuvre en Roel zijn raadslidmaatschap 

een ‘ toetje’ dat hij vol overgave heeft gedaan. 

 

5. Verslaglegging 

a. Vaststellen Concept Verslag Ledenvergadering PvdA-DFM van 16 november 2017 

Het concept verslag is al eerder geplaatst op onze PvdA-DFM website. Het verslag 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

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

2017  

a. Jaarverslag PvdA - afdeling DFM 2017 

Teunis reikt de bijlage uit aan de vergadering. Aan het jaarverslag wordt nog 

toegevoegd het aantal leden van de afdeling aan begin en einde van het jaar. Het 

verslag wordt vervolgens vastgesteld. 

b. Financieel Jaarverslag PvdA - afdeling DFM 2017 

Onze penningmeester Arjen de Jong zegt dat het de laatste keer is geweest dat we 

een vaste afdracht vanuit landelijk hebben gekregen. Om de campagne voor de 

verkiezingen te kunnen voeren hebben we twee maal een extra aanvraag 

gehonoreerd gekregen.  

Wietze de Haan voert vervolgens het woord namens de kascontrolecommissie. Hij 

zegt dat het financieel geheel er goed uitziet, de cijfers kloppen en de financien 

goed worden bijgehouden. Hij adviseert de Ledenvergadering om penningmeester 

en bestuur decharge te geven. 

Vervolgens dechargeert de afdelingsvergadering penningmeester en bestuur voor 

het gevoerde financieel beleid. 

In de (hernieuwde) kascontrolecommissie worden benoemd Jan de Vries en Annet 

Koldijk. 
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7. Vragen richting 

a. de gemeenteraadsfractie 

Wietze de Haan vertelt dat de nieuwe gemeenteraad hedenmiddag is geïnstalleerd. 

Hij zegt veel reacties te hebben gehad tijdens het voeren van de campagne en heeft 

veel genoegen beleefd met de microfoon in de campagneauto naast Jan de Jong als 

chauffeur. 

Wietze heeft samen met Johan Dijkstra het gesprek met de informateur gevoerd. 

Het was een prettig gesprek en we hebben gevraagd om op de hoogte gehouden te 

worden van het proces. De VVD is derde partij in grootte geworden. Wietze zegt dat 

we een positieve partner in het college zouden kunnen zijn, met name voor het 

sociaal domein. Hij betreurt dat onze raadsleden tijdens de installatievergadering 

niet in alle commissies terecht zijn gekomen. 

 

b. het bestuur van de afdeling 

Er zijn geen vragen aan het bestuur. 

 

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden afdeling PvdA-DFM 

Van de huidige vijf bestuursleden zijn er vier om verschillende redenen aftredend: 

Teunis van der Veen (al ruim 5 jaar in het bestuur), Guus Verhoef (idem al gedurende 

lange uur bestuurslid), Riek van de Vlugt (is tijdelijk lid van Provinciale Staten 

geworden) en Jon Visser (vanaf de fusie tot PvdA-DFM al lid van het bestuur) 

Vooraf aan de ledenvergadering hebben zich bij de voorzitter geen kandidaten voor het 

bestuurslidmaatschap aangemeld. 

De voorzitter stelt dat het echt de laatste ledenvergadering van de vier genoemde 

bestuursleden is. Hij memoreert dat de afdeling van de leden is en vraagt de 

vergadering om een oplossing. 

Anita Dijkstra zegt dat nu er niemand opstaat zij bereid is om tot september als interim 

voorzitter te functioneren. Zij zal dan met het zittende bestuurslid Arjen het nieuwe 

bestuur formeren. De afdelingsvergadering gaat akkoord met die constructie. 

Jan de Jonge zegt niet in het bestuur te willen, maar wel afgeperkte taken uitvoeren als 

het coordineren van de ambassadeurs. Hij doet via de voorzitter een beroep op de hele 

afdeling om projectmatige zaken op te pakken.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt: 

- er wordt voorgesteld om bij het uitdelen van de rozen op 01mei alleen 

de leden van 70 jaar en ouder te bedienen. De voorzitter zegt dat we 

het daarover ook hebben gehad bij het vaststellen van het jaarplan en 

de begroting voor 2018: toen is de leeftijdsgrens 65 jaar gebleven. We 

houden daaraan vast; 

- het AZC in Balk gaat dicht. Met schriftelijke vragen zal de fractie 

aandacht vragen voor het betrekken van de mienskip bij de 

onttakeling. In Balk zijn veel mensen betrokken bij het AZC! 

Vanmorgen pas is de burgemeester door het COPA op de hoogte 

gesteld en heeft een twitterbericht hierover verspreid; 

- het PvdA-DFM affiche bieden we aan aan de bibliotheek van het 

Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Het affiche sturen 

we ook naar het Partijbestuur: dit hebben we o.m. met het extra 

budget gedaan; 

- de gaswinning bij Rottum en bij de Stellingwerven/Heerenveen: dat 

lijkt een veld van behoorlijke omvang te zijn. De Statenfractie zullen we 

vragen om hier de nodige aandacht aan te besteden. 

Riek, Guus en Teunis bedanken de leden voor het vertrouwen dat zij hebben gekregen 

bij het uitoefenen van hun bestuursfunctie: dit is de laatste ledenvergadering, waarbij 

zij achter de tafel zitten; 

Volgens het Jaarplan 2018 vindt de najaarsledenvergadering plaats op donderdag 25 

oktober. 

Vervolgens sluit de voorzitter om 21:45 uur de vergadering. 


