
Read! –april 2014

Read! Is het afdelingsblad van
Partij van de Arbeid Heerenveen
Redactie:Betty van der Ven , Yme de Jong
Folkert Veenstra en  Jan Zandbergen
Contact: tel. 0513-681117

Een nieuwe gemeente, een nieuwe 
burgemeester ? 
Door Roelof Offringa, fractievoorzitter

Heerenveen is sinds 1 januari 2014 officieel 
een nieuwe gemeente. Dit is het gevolg van 
de herindeling met het zuidelijke gedeelte 
van de gemeente Boarnsterhim. Daarom 
hadden we op       13 november 2013 al 
gemeenteraadsverkiezingen en niet op 19 
maart 2014 zoals in de rest van Nederland. 
Gelukkig maar ! 
Hoewel veel hetzelfde is gebleven, moeten 
we wel weer op zoek naar een 
burgemeester. Burgemeester Tjeerd van der 
Zwan heeft namelijk als gevolg van de 
herindeling per 1 januari 2014 ontslag 
gekregen. Na overleg met de raadsfracties is 
Van der Zwan door de Commissaris van de 
Koning wel benoemd als waarnemend 
burgemeester. 
De gemeenteraad moest echter wel opnieuw 
een profielschets voor een burgemeester 
opstellen en deze in een openbare 
raadsvergadering bespreken met de 
Commissaris van de Koning. Dit proces 
hebben we nog niet zo lang geleden ook 
meegemaakt. Daarom zal het geen 
verbazing wekken dat de profielschets grote 

gelijkenissen vertoont met de profielschets 
uit 2011. Destijds is daaruit na een 
zorgvuldig traject Tjeerd van der Zwan naar 
voren gekomen.  
We zoeken dezelfde burgemeester als de 
vorige keer. Als voorzitter van de 
vertrouwenscommissie heb ik aangegeven 
dat we het zouden toejuichen als de 
waarnemend burgemeester ook zou 
solliciteren. De Commissaris van de Koning 
gaf aan dat hij dit ook van plan is. Dit is ook 
vermeld in de ‘personeelsadvertentie’ die in 
de Staatscourant is gezet. 
Inmiddels is bekend dat er 3 sollicitanten 
zijn. Het gaat om drie mannen tussen de 47 
en 61 jaar. Eén is lid van de PvdA, één van 
het CDA en van één kandidaat is de 
partijkleur onbekend. 

Tot zover de openbare informatie. Het 
verdere proces is vertrouwelijk van aard. 
Laten we nieuwe burgemeester een keer 
uitnodigen als spreker op een 
partijbijeenkomst in het Posthuis.    
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Maitiid

Door Roel de Jong, voorzitter PvdA Heerenveen

Als ik dit schrijf is buiten de lente in volle 
hevigheid losgebarsten met een aangename 
temperatuur en overal ontluikend groen. Dat 
lentegevoel is er momenteel binnen onze 
partij veel minder, of het moet al zijn 
vanwege het gelukkig toch nog afblazen van 
het voornemen om mensen die zonder 
papieren (illegaal) in Nederland verblijven 
strafbaar te stellen. Verder is onze partij toch 
vooral in mineurstemming door de slechte 
verkiezingsresultaten. Die verloren 
verkiezingen komen wel op een heel erg 
ongelegen moment als je ziet hoeveel 
sociale taken gemeenten de komende jaren 
van het rijk overgedragen krijgt. Juist in zo’n 
periode is een sociaaldemocratische 
wethouder, gesteund door een sterke fractie 
onontbeerlijk. Samen kunnen zij er voor 
zorgen dat deze nieuwe taken, ondanks de 
daarmee gepaard gaande bezuinigingen, op 
de meest sociale en rechtvaardige wijze in 
het gemeentebeleid worden ingepast. In 
onze gemeente is dat gelukkig het geval, 
maar in vele andere gemeenten is dat nog 
maar afwachten, of is inmiddels duidelijk dat 
de PvdA daar niet (meer) aan het stuur zit. 
Maar goed, de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn geweest en we moeten onze aandacht 
en energie al weer richten op de volgende 
(Europese) verkiezingen. We kunnen niet bij 
de pakken neerzitten, maar moeten er  voor 
zorgen dat we weer vol enthousiasme de 
kiezers er van overtuigen dat het belangrijk 
is om op de PvdA te stemmen. Ik heb geen 
reden om te twijfelen dat we de teleurstelling 
van de verkiezingsnederlaag achter ons 
kunnen laten om vervolgens weer vol goede 
moed verder te gaan.
Binnen de afdeling Heerenveen is, zoals 
eerder al door het afdelingsbestuur 

aangekondigd, de evaluatie gestart naar ons 
eigen reilen en zeilen in het eerste jaar na 
het samengaan van Heerenveen en een 
deel van Boarnsterhim. We zijn als 
afdelingsbestuur heel erg tevreden dat twee 
zeer kundige partijgenoten, te weten Siepie 
de Jong en Wim Zwaan, bereid zijn deze 
analyse uit te voeren vanuit een 
toekomstgerichte invalshoek. Een aantal 
partijleden is al door hen uitgenodigd voor 
een gesprek, maar wie daar nog bij wil 
aansluiten kan dat bij hen aangeven. Ik ben 
er van overtuigd dat het resultaat van hun 
werk zal leiden tot een versterking van de 
samenwerking en eensgezindheid binnen 
onze afdeling. Over enkele maanden zullen 
we over die resultaten kunnen spreken.
Tot slot wil ik u, omdat het maitiid is, wijzen 
op onze jaarlijkse 1 mei-viering, de dag van 
de arbeid. Daarnaast is het ook de dag 
waarop we trouwe partijleden die een 
lidmaatschapsjubileum hebben bereikt in het 
zonnetje zetten. Dit jaar zijn dat er maar 
liefst 14! U bent allen van harte uitgenodigd 
voor deze gevarieerde middag in het 
Posthuis.  Het programma kunt u elders in 
deze Read vinden.
Oant 1 maaie
Roel de Jong,

NL Doet
Door Betty van der Ven

In het weekend van 22 maart heeft de PvdA 
Heerenveen weer meegedaan met NL Doet.

Dit jaar hadden we ons aangemeld bij MFA 
De Barte in De Knipe waar geschilderd 
moest worden en bij de speeltuin De 
Greiden, waar de speeltuin weer haar 
jaarlijks onderhoud moest  hebben. 

Een aantal fractieleden en bestuursleden 
hebben bij bovenstaande projecten weer de 
handen uit de mouw gestoken en aan het 
eind van de dag zag alles er weer spic en 
span uit.

Een mooi initiatief!!
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De eerste dagen als wethouder

Door Jelle Zoetendal, wethouder

Vaak is het even zoeken naar een 
onderwerp of toon voor een bijdrage voor 
ons afdelingsblad. Deze keer was dat een 
stuk eenvoudiger. Het onderwerp is de 
eerste ervaring als wethouder en de toon 
is….positief!
Sinds 2 januari zijn Coby en 
ondergetekende geïnstalleerd om namens 
de PvdA in het college zitting te nemen. De 
ontvangst en het inwerkprogramma op het 
gemeentehuis was zeer positief. Ik voelde 
me meteen welkom en kreeg alle hulp bij de 
vele nieuwe dingen die op me af kwamen. 
Wat nog het meest moest wennen is het 
verschil in werkwijze met mijn vorige baan. 
Dertien jaar lang heb ik elk kwartier moeten 
verantwoorden met zogenaamd 
“tijdschrijven” bij mijn vorige werkgever. Dat 
is nu natuurlijk totaal anders. De eerste 
dagen van januari waren nog betrekkelijk 
rustig, maar inmiddels is mijn agenda 
bommetje vol. En gelukkig maar, want ik hou 
wel van enige druk op de ketel.
Ik heb onder andere het wijk- en dorpsbeleid 
onder mijn hoede en ben daarnaast wijk- en 
dorpswethouder van Jubbega, Oude- en 
Nieuwehorne, Oudeschoot, De Akkers, De 
Greiden en Heerenveen Midden. In die rol 
kom je veel in de wijken en dorpen en 
spreek je veel met verschillende 
organisaties. Ik krijg daar ongelooflijk veel 
energie van. Soms is het geweldig om te 
zien en horen hoe met inzet van vrijwilligers 
een nieuw informatiebord is gevestigd. Op 
andere momenten is het weer nodig om 

vaak op de achtergrond een klein 
binnenbrandje in besturen en verenigingen 
te blussen.
De komende jaren hebben we juist de 
organisatiekracht van de Heerenveense 
wijken en dorpen keihard nodig. We kunnen 
niet langer beschikken over financiële 
middelen, maar als rechtgeaarde 
Heerenvener weet ik dat het ondernemen en 
keihard werken ons in de genen zit. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat onze inwoners 
ons helpen om Heerenveen in beweging te 
houden. Zonder hulp van onderop zou alles 
stilvallen. De komende tijd zet ik mij daar 
voor in vanuit het onderwerp wijk- en 
dorpsbeleid, ik heb er zin in!
Een volgende keer vertel ik u graag meer 
over alle andere dingen die ik vanuit de 
portefeuilles Financiën en Grondbedrijf, 
WMO en AWBZ, sport en 
Accommodatiebeleid zoal tegen kom.
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