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Droomstart …

door Roel de Jong, voorzitter

Om te beginnen wens ik u allen ‘folle lok en 
seine yn 2014’. Vanuit het perspectief van 
de lokale sociaaldemocratie moet dat lukken 
zou je denken, want de start van de nieuwe 
gemeenteraad en het nieuwe college van 
B&W was al veelbelovend. We kunnen na 
een intensieve campagne terugkijken op een 
mooie verkiezingsuitslag: de PvdA met 8 
zetels fier aan kop, met daarachter een 
peloton van partijen met de helft of minder 
zetels dan wij. Op basis van deze uitslag 
heeft informateur Cees Kuipers, die ik ook 
langs deze weg nogmaals hartelijk wil 
bedanken voor zijn inspanningen, na een 
snelle informatieronde een helder advies 
uitgebracht over de te onderzoeken coalitie 
van PvdA, VVD en CDA. Coby, Jelle en 
Roelof zijn vervolgens, met Jelle als 
formateur en Coby en Roelof als 
onderhandelaars, met de uitwerking van dit 
advies aan de slag gegaan, met als 
eindresultaat een Hoofdlijnenakkoord. De 
contouren van dit akkoord zijn op onze 
ledenvergadering van 18 december op 
enthousiaste wijze gepresenteerd en 
hebben de instemming van de afdeling 
gekregen. Tijdens de presentatie op 2 
januari aan de nieuw geïnstalleerde 
gemeenteraad is het Hoofdlijnenakkoord 
vervolgens ook door de oppositiepartijen 
positief kritisch ontvangen. Het mooiste 

resultaat van deze avond was uiteraard dat 
het nieuwe college, met daarin Coby van der 
Laan en Jelle Zoetendal als PvdA 
wethouders, zonder tegenstemmers is 
gekozen; wat dat betreft met recht en reden 
een droomstart.
Of er in praktijk ook sprake is van een 
droomstart, is natuurlijk nog maar de vraag. 
De nieuwe gemeente Heerenveen zit 
financieel in zwaar weer en de taken die de 
komende jaren nog worden 
gedecentraliseerd worden meestal met 
behoorlijk oplopende ‘efficiencykortingen’ 
(een foeilelijk eufemisme voor 
bezuinigingen) door het rijk overgedragen. 
Op lokaal niveau betekent dit dat alle 
denkkracht en creativiteit zal moeten worden 
gemobiliseerd om de ambities uit het 
Hoofdlijnenakkoord te kunnen waarmaken. 
En dat brengt mij terug bij onze eigen 
afdeling. In de hiervoor genoemde 
gemeenteraadsvergadering ontstond enige 
discussie over de vraag of er nu sprake 
moest zijn van ‘omtinkers’ of van 
‘meitinkers’. Die keuze laat ik graag over aan 
het nieuwe gemeentebestuur, maar gegeven 
de kennis en talenten die onze afdeling rijk 
is,  stel ik voor dat we intern een 
‘dwerstinkers’beraad gaan organiseren. Op 
die wijze kunnen betrokken leden en 
potentiële kandidaten voor de gemeenteraad 
op gezette tijden een kijkje in de 
gemeentelijke keuken nemen en de fractie 
voeden met ideeën en opvattingen over 
specifieke onderwerpen.
Tot slot ook vanaf deze plek een woord van 
dank aan Arend Duiker, Baukje de Beer, 
Erkan Ertegrul en John Blank, die eind 2013 
een punt hebben gezet achter hun inzet als 
raads- en / of commissielid. In de 
vergadering van 18 december hebben we 
ook al kort bij hun verdiensten stilgestaan. 
Veel dank zijn we ook verschuldigd aan 
Lykele Buwalda, die zich meer dan 30 jaar 
als raadslid en wethouder voor onze partij 
en Heerenveen heeft ingezet. Op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari willen 
we als afdeling aan zijn afscheid als 
wethouder nog apart aandacht schenken en 
met hem terug- en vooruitblikken. Voor u 
wellicht een reden te meer om op 19 januari 
a.s. naar de Drie Pilaren te komen.
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Heerenveen, volop in beweging

Op 2 januari is het nieuwe college van de 
nieuwe gemeente Heerenveen benoemd. 
Na een enerverende verkiezingscampagne 
en een voor de PvdA mooie uitslag op 13 
november zijn we direct voortvarend aan de 
slag gegaan met de informatiefase.  Dit 
stond onder grote tijdsdruk. De oude 
gemeente Heerenveen werd immers 
opgeheven. Dat betekende dat ook het 
voltallige college per 1 januari 2014 uit hun 
functie werd ontheven en er niet zoals 
gebruikelijk tijdens de onderhandelingen een 
demissionair nog zittend college lopende 
zaken kon afhandelen.

We zijn erin geslaagd om met een goede en 
vlot werkende informateur te weten Cees 
Kuipers, voormalig PvdA wethouder uit 
Smallingerland, snel resultaat te boeken. Hij 
wist binnen 1 week alle partijen om tafel te 
krijgen en kwam na gedegen onderzoek met 
de voorkeursvariant om eerst de combinatie 
PvdA, CDA en VVD nader te verkennen. 
Een belangrijke aanbeveling daarbij was te 
koersen op een stevige en stabiele  coalitie. 
Heerenveen staat de komende jaren voor 
een immense opgave om de financiën weer 
op orde te brengen. De forse afwaardering 
van 80 miljoen op grondposities vergt veel 
 discipline en doorzettingsvermogen om de 
schuldenpositie om te buigen. Om dit op een 
gedegen manier te kunnen aanpakken, met 
ook vanuit onze kant stevige inzet  op het in 
stand houden van een aantrekkelijke 
gemeente met goede basisvoorzieningen en 
goede zorg voor kwetsbare mensen 
gerelateerd aan het sociale karakter waar 
we  als PvdA voor staan,  zijn intensieve 
gesprekken opgestart met  CDA en VVD.

De formatiefase die daarna volgde  was 

intensief, pittig en constructief. Alle drie 
partijen hadden de intentie om er met elkaar 
uit te komen. Het resultaat is een 
hoofdlijnenakkoord voor de collegeperiode 
2014-2018.
Leidraad is behoud en versterking van 
Heerenveen als sociale en ondernemende 
gemeente, waarin mensen hun kracht en 
talenten inzetten voor zichzelf en de 
'mienskip'. Het nieuwe college zal 
nadrukkelijk de samenwerking opzoeken 
met inwoners, ondernemers, dorpen, wijken, 
maatschappelijke instellingen en de 
gemeenteraad. De komende raadsperiode 
staat in het teken van financieel herstel, de 
groei van de werkgelegenheid, de invoering 
van de nieuwe taken vanuit het rijk rond zorg 
en ondersteuning en nieuwe afspraken met 
onderwijs en verenigingen over 
accommodaties. Dat alles moet binnen de 
daarvoor beschikbare financiële middelen. 
Simpel gezegd omdat geld wat er niet is ook 
niet kan worden uitgegeven moet ieder cent 
goed terecht komen. Dat vergt scherpe 
keuzes en een stevig beroep op onze 
inwoners, ondernemers en instellingen om 
daar waar dat kan ook zelf de handen uit de 
mouwen te steken en verantwoordelijkheid 
te nemen. De gemeente zal waar mensen 
het echt nodig hebben, als regievoerder in 
het sociale domein, een vangnet en 
laagdrempelige toegang tot hulp bieden. Dit 
 is kort samengevat de essentie van het 
akkoord. Voor degene die het gehele 
akkoord wil lezen is dit op te vragen of te 
raadplegen via de website van de gemeente 
en op onze PvdA website.

Het college is inmiddels op 2 januari 
benoemd en bestaat uit PvdA wethouders 
Coby van der Laan en Jelle Zoetendal, CDA 
wethouder Hans Broekhuizen en VVD 
wethouder Siebren Siebenga. Burgemeester 
Tjeerd van der Zwan is tijdelijk herbenoemd. 
Omdat er een nieuwe gemeente is ontstaan 
door toevoeging van de dorpen Akkrum-Nes, 
Aldeboarn en Haskerdijken-Nieuwebrug 
wordt er voor de burgemeester een nieuwe 
benoemingsprocedure opgestart door de 
Commissaris van de Koning.

Al met al zijn we er best een beetje trots op 
dat alle 4 wethouders met algemene 
stemmen zijn benoemd of zoals de 

 2



Leeuwarder Courant op 3 januari 
kopte:"Lekkere start college Heerenveen. 
Met lauwe oppositiekritiek op haar plannen 
en unaniem verkozen wethouders kent de 
coalitie van PvdA, CDA en VVD een 
droomstart in Heerenveen".

Tijd om nu wakker te blijven en voortvarend 
aan de slag te gaan. Niet voor niets is de 
keuze voor de slogan de komende periode: 
Heerenveen, volop in beweging. We kunnen 
het ons niet permitteren om stil te zitten. Er 
komen in deze college periode forse 
stelselwijzigingen vanuit het rijk op alle 
gemeenten af. Wij nemen als PvdA daarbij 
grote verantwoordelijkheden op onze 
schouders.  Jelle Zoetendal gaat zich volop 
inzetten Wmo, welzijn, zorg sport, wijk- en 
dorpsvernieuwing en financiën. Coby van 
der Laan gaat aan de slag met het verder 
versterken van economische ontwikkeling, 
werk en inkomen en daarbij de invoering van 
de nieuwe participatiewet (waaronder ook de 
sociale werkvoorziening valt). Kortom er is 
voldoende te doen en we hebben er zin in!

Coby van der Laan

Werkplan 2014

Elk jaar voor  1 december herbenoemt/kiest 
PvdA het afdelingsbestuur en stelt het 
werkplan en de begroting voor het komende 
jaar vast.
I.v.m. de gemeentelijke 
herindelingsverkiezingen heeft het 
partijbestuur uitstel verleend.

De fractie heeft intussen het 
collegeprogramma 2014-2018 voorgelegd 
aan de leden en daarbij Coby van der Laan 
en Jelle Zoetendal als kandidaat wethouders 
gepresenteerd. In januari 2014 kiest de 
fractie het fractiebureau.
Samen gaan wethouders en fractie dan aan 
de slag met maatschappelijke organisaties 
en kiezers ( debat, werkbezoeken en 
permanente campagne) om de komende 
jaren de PvdA idealen vorm te geven in het 
gemeentelijke beleid. (en natuurlijk ook in 
Fryslân, Nederland en Europa).

Bestuur en fractie beleggen in overleg een 
aantal debatavonden. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar de bekende tweede 
dinsdag van de maand.                                  
De ledenbijeenkomsten vinden plaats op 22 
januari, 11 maart, 8 april, 10 juni, 9 
september, 7 oktober en 11 november.  
N.B.: Op 11 maart en 11 november worden 
de voorjaarsvergadering (verslag 2013) en 
de najaarsvergadering (werkplan 2015) 
daarin meegenomen. Op 1 mei is de 1 mei 
bijeenkomst en op 22 mei 2014 zijn de 
Europese verkiezingen. De PvdA 
Heerenveen zet zich naast de lijsttrekker in 
voor de gezamenlijke noordelijke kandidaat 
en voert in april en mei 2014 in de 
permanente campagne daarmee actie naar 
de kiezer.

In het najaar van 2014 geeft de PvdA 
Heerenveen mee vorm aan de voorbereiding 
van de Statenverkiezingen ( deze  zijn op 18 
maart 2015 (onder voorbehoud), zowel voor 
de invulling van het 
statenverkiezingsprogramma (PvdA debat 
op 9 september 2014 en 11 november 2014) 
als ook de vaststelling van de 
kandidatenlijst.

 
Naast het debat, de permanente campagne, 
de Europese verkiezingen organiseert de 
PvdA Heerenveen afdelingsinbreng op de 
gewestelijke vergaderingen, de congressen 
en de politieke ledenraad. Het bestuur 
organiseert daartoe een werkgroep, die dat 
voorbereidt en organiseert.

Nieuw is de werkgroep ouderen in de PvdA 
Heerenveen. Deze werkgroep gaat aan de 
slag met enkele ouderen bijeenkomsten, 
omtinken naar alle oudere PvdA leden en  
mogelijk de bemensing van een PvdA pand, 
waarin ook de werkgroep ombudswerk haar 
plaats kan krijgen.

Tot slot verschijnt het ledenblad Read vier 
keer per jaar, zodat alle activiteiten tijdig de 
leden en kiezers (media) bereiken. Daarbij is 
de actuele web-site onmisbaar.
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Door Arend Duiker  

        

CULTUUR SNUIVEN
Op 19 september 2013 bracht een grote 
delegatie van onze culturele Haadsted 2018, 
een bezoek aan de wedstrijd Sc 
Heerenveen tegen Sc Cambuur. De 
belangstelling was groot. Er waren 26 
bussen nodig om de culturele elite te 
vervoeren. Sport verbroedert. De mienskip, 
als centrale muzikale al bindmiddel.
Om 10 uur ‘s ochtends reden dan ook de 
eerste ME busjes met gepantserd glas door 
Heerenveen. Enkele honderden 
politiemensen moesten voorkomen dat de 
verbroedering al te intensief werd. Vanuit 
een politie helikopter werd gekeken of de 
Heerenveense infrastructuur deze culturele 
invasie kon verwerken. Om de onderlinge 
verbondenheid extra te benadrukken gold er 
een noodverordening. Bij aanvang van de 
wedstrijd begeleidden de muzikale 
Cambuursters het Friese volkslied met 
fluitjes. Dat klonk hier en daar een beetje 
vals, maar de bedoeling was goed. Op het 
veld was er sprake van een moeizame 
culturele uitwisseling. De IJslander Alfred 
Finnbogason speelde uiteindelijk een 
beslissende rol in dit sportieve multiculturele 
festival. Op 3 mensen na (de politie bood 
hen gelukkig een comfortabel onderdak) 
vertrokken onze Cambuurgenoten weer naar 
Leeuwarden. De gastvrije ME busjes voorop. 
Wapenstokken werden opgeborgen en 
scheidingshekken die dichtgeplakt waren om 
visueel contact te voorkomen konden 
worden afgebroken. Geen slachtoffers; geen 
vernielingen : de veiligheidsdriehoek dronk 
er een glas op.

Maar nu even serieus:kan deze waanzin 
ophouden? Kunnen er projecten worden 
bedacht (en ik verzin dit niet) waardoor 
Cambuur supporters niet in Heerenveen 
Zuid de snelweg hoeven te verlaten, om er 
in Heerenveen Noord weer op te komen, om 
maar niet langs het Abe Lenstra stadion te 
hoeven rijden? En het niet meer nodig is om 
een gigantisch veiligheidscircus op te tuigen 
om ongelukken te voorkomen? Als dat lukt 
ben ik bereid om in het Cambuurstadion het 
Wilhelmus mee te zingen. Om te beginnen 
op 26 januari a.s.
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