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Onze Heerenveense kandidaat  
Wanda Ottens lijst 1, nummer 7

Wanda staat voor: 

Ja: zorg
Zorg dichtbij, daar staan we voor. De 
kwaliteit en beschikbarheid van de zorg 
staan hierbij niet ter discussie. We willen dat 
de zorg overal goed is, zodat mensen in hun
eigen omgeving kunnen blijven en niet 
vereenzamen. We stimuleren bestaande en 
nieuwe werkwijzen die de zorg bereikbaar 
en toegankelijk maken. 
Ja! extra aandacht voor maatwerk in de 
zorg. 

Ja: onderwijs 
Van peuter tot promovendus. We willen goed
en toegankelijk onderwijs voor jong en oud 
en elk niveau. We zetten ons in voor een 
goede aansluiting tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarkt. Zo willen we 
jeugdwerkloosheid terugdringen en onze 
jeugd een toekomst in Fryslan geven! 
Ja! betere kansen door goed werk!

Onze Heerenveense kandidaat 
Roel de Jong lijst 1, nummer 4

Roel staat voor:

Ja: werk 
Goed werk voor iedereen is en blijft ons 
motto. We zetten in op bestaanszekerheid 
voor iedereen. Eerlijk loon, voor eerlijk werk. 
We willen nieuwe kansen voor mensen die 
moeilijk aan de slag komen. Daarom blijven 
we voortduend investeren in de Fryske 
economie. Ja! 10.000 banen erbij in de 
komende vier jaar. 

Ja: duurzaamheid
Een beter Fryslan is een duurzaam Fryslan. 
Duurzaamheid betekent nieuwe vormen van 
werk en tegengaan van verspilling. Op 
energiebesparing en schone energie zetten 
we extra in. We versterken de natuurlijke e 
economische waarde van ons landschap 
door consequent te kiezen voor duurzame 
gebruiksvormen.
Ja! in duurzaam Fryslan investeren werkt!
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Wat Fryslân voor Heerenveen kan 
doen ? 

Door Roelof Offringa, fractievoorzitter

De verkiezingen voor Provinciale Staten 
komen eraan.  We hopen op een goed 
resultaat en deelname aan het college van 
Gedeputeerde Staten.  Daarmee willen we 
de lijn van samenwerking doortrekken. Het 
wensenpakket van Heerenveen is bekend bij
onze partijgenoten. In dit stuk leest u enkele 
aandachtspunten. 
 
De werkgelegenheid heeft prioriteit. 
Heerenveen is samen met Leeuwarden, 
Sûdwest-Fryslân en Smallingerland de 
motor van de Friese economie. Daarom 
willen we dat Fryslân bijdraagt aan de 
intensivering van de samenwerking van 
deze gemeenten. 

Specifieke aandacht vragen we voor de 
versterking van het economisch gebied 
langs de A7 bij Heerenveen en de kansen 
die er liggen voor de zuivelindustrie. De 
provincie kan ons ook helpen om sneller uit 
de financiële zorgen te komen. Heerenveen 
pleit al langer voor een constructie rond het 
Internationale Bedrijventerrein Fryslân 
(IBF)en Klaverblad Noord Oost (KNO). Dit 
vergt bestuurlijke lef. 

Heerenveen is Stad van Sport en van belang
voor sporters in Fryslân en Noord-
Nederland. Het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs (CTO) zorgt voor 
werkgelegenheid en een flinke economische

impuls. De activiteiten en het nieuwe Thialf 
dragen bij aan het imago van Heerenveen 
en Fryslân.     De provincie is partner in het 
behoud en versterken van Stad van Sport. 
Specifieke aandacht vragen we voor het 
CTO. We willen blijven inzetten op de 
driehoek topsport, talentontwikkeling en 
sport en onderwijs.  

Onze woningvoorraad vraagt de komende 
jaren om investeringen. Daarom hechten we 
veel waarde aan uitvoering van het  
provinciale ‘Aanvalsplan herstructurering 
Friese woningvoorraad. 

Kern van het verhaal is werkgelegenheid en 
de kans die de provincie heeft om ons er 
weer sneller bovenop te helpen. Komende 
verkiezingen staat er wat op het spel. 
Daarom zetten we ons samen met 
Jannewietske, Hans, Remco, Roel en 
Wanda in voor een goede uitslag. En 
bouwen we verder aan Fryslân en 
Heerenveen.  

       Vooraankondiging

     1 mei viering in Het Posthuis
                  Heerenveen

      Tijdstip 10.00 – 12.00 uur
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Congres 17 en 18 januari 2015 

 Door Betty van der Ven, Congresafgevaardigde

Het  congres vond plaats in een prachtige 
locatie De Fabrique in Utrecht, waar vroeger 
de Fries Ulbe Twijnstra uit  Akkrum  U. 
Twijnstra's Oliefabriek N.V.  in 1921 heeft 
gebouwd als olieslagerij. 

Het congres is het hoogste orgaan van de 
Partij van de Arbeid. Deze keer werden  
belangrijke partijbeslissingen genomen: 
afgevaardigden van de afdelingen én leden 
stemden over zaken als 
giften,dubbelfuncties in de partij, 
ledendemocratie, de resolutie n.a.v. het 
rapport Melkert “De bakens verzetten”  (De 
economie terug naar de mensen), de 
kandidatenlijst voor de Eerste Kamer en de 
resolutie over het rapport “Politiek van 
Waarde” van de commissie Jan Hamming. 
Het was een goed georganiseerde 
bijeenkomst en als congresafgevaardigde 
was ik hier samen met meer dan duizend 
leden. 

PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb en 
PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch 
kregen zaterdag applaus van de PvdA-leden
aan het begin van het tweedaagse 
partijcongres in Utrecht. Datzelfde gold voor 
de Amsterdamse burgemeester Eberhard 
van der Laan. Ze ontvingen applaus voor 
hun optreden na de aanslagen in Parijs. 
Aboutaleb pleitte voor een samenleving 
,,waar we het met elkaar weten te rooien” en
die niet ,,in een neerwaartse spiraal” 
terechtkomt.

De woorden van lijsttrekker voor de Eerste 
Kamer,Marleen Barth, spraken mij erg aan: 
“Iedereen hoort er bij. Iedereen verdient een 
kans. En nog een, en nog een, en nog een, 
als dat nodig is. Armoede mag niet erfelijk 
zijn. Wij rusten niet voordat iedereen de 
mogelijkheid heeft zich te ontplooien en mee
te doen. Wij laten niemand achter en wij 
geven niemand op. Dat is waar wij pal voor 
staan.”

Het congres heeft de kandidatenlijst voor de 

Eerste Kamer  ongewijzigd vastgesteld. 
Bovengenoemde, Marleen Barth, is gekozen
als lijsttrekker.  De pogingen om  Ruud 
Koole, ex-partijvoorzitter en huidig Eerste 
Kamerlid hoog op de lijst te krijgen 
mislukten.  Voor het noorden bleef Janny 
Vlietstra op plaats 10 staan.

Leden krijgen binnen de PvdA 
doorslaggevende invloed nadat de 
congresbesluiten via wijziging van de 
statuten bij de notaris zijn gepasseerd. Het 
congres wordt niet meer bepaald door de 
afdelingen en afgevaardigden. Dat is het 
resultaat van stemmingen op het congres 
zaterdag. Leden krijgen zoveel mogelijk de 
kans om via internet met een Online 
Platform, het Ledenpanel en de PvdA-app te
stemmen om zaken op de agenda te krijgen 
van het congres, bij verkiezingen voor een  
nieuwe partijleider of voorzitter, maar ook 
live tijdens congressen. Elk lid krijgt ook het 
recht een onderwerp te agenderen of een 
amendement in te dienen, mits er de steun 
is van vijftig handtekeningen van de PvdA 
leden.

Een meerderheid van de PvdA-leden heeft 
zondag tijdens het partijcongres in Utrecht 
een motie van Amsterdam-Zuid tegen de 
inperking van de vrije artsenkeuze 
verworpen. Het was nipt, maar de motie 
haalde het niet; een soortgelijke motie van 
het partijbestuur kreeg meer steun. 

De toespraken van o.a. Marleen Barth, 
Lodewijk Asscher, Hans Spekman en 
Diederik Samsom  kunt u zelf lezen op de 
site van de PvdA.  www.pvda.nl  Ze waren 
indrukwekkend  vond ik.

Een prachtig weekend, waar je bovenal ook 
weer veel oude bekenden tegenkomt, dat is 
de PvdA.   
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JAARVERSLAG BESTUUR PvdA 
AFDELING HEERENVEEN

Een lastig jaar
Voor de afdeling Heerenveen is 2014 een 
lastig jaar geweest. De samenvoeging met 
delen van de voormalige afdelingen 
Boarnsterhim en Skarsterlân, de gang van 
zaken rond de gemeenteraadsverkiezingen, 
onduidelijkheden over organisatie en 
werkwijze van de afdeling: allemaal zaken 
die hebben doorgewerkt in 2014 en die voor 
een belangrijk deel de agenda hebben 
bepaald. Gelukkig is de veerkracht van 
afdeling en leden groot gebleken waardoor 
er eind 2014 besluiten konden worden 
genomen op welke wijze de PvdA afdeling 
Heerenveen de komende jaren tegemoet wil 
treden.

Ledenvergaderingen
De eerste ledenvergadering in 2014 was op 
22 januari waarin is gesproken over het 
werkplan en de begroting van de afdeling. In
de ledenvergadering van 11 maart heeft de 
nieuwe fractie zich voorgesteld en is 
gesproken over het collegeprogramma. De 
PvdA neemt met twee wethouders deel aan 
een coalitie van PvdA, CDA en VVD. 
Ondertussen was helder dat de gang van 
zaken rond de gemeenteraadsverkiezingen 
nog steeds doorwerkten op het functioneren 
van de afdeling. In overleg met het bestuur 
van de afdeling, heeft het gewest aan een 
externe commissie opdracht gegeven de 
gang van zaken rond en na de verkiezingen 
in beeld te brengen. De commissie – 
bestaande uit Siepie de Jong en Wim Zwaan
– hebben met veel betrokkenen gesprekken 
gevoerd en heeft als belangrijkste 
aanbeveling geformuleerd dat het 
afdelingswerk en het fractiewerk ontvlecht 
dienden te worden. De resultaten van de 
commissie zijn besproken in de 
ledenvergadering van 10 juni 2014. In deze 
ledenvergadering is een werkgroep 
ingesteld met als opdracht de organisatie en 
de werkwijze van de PvdA afdeling 
Heerenveen opnieuw te beschrijven. Deze 
werkgroep heeft gerapporteerd in de 
ledenvergadering van 11 november.

De organisatie van de afdeling
De in de ledenvergadering van 10 juni 
ingestelde werkgroep bestond uit Jurrit 
Visser, Lykele Buwalda, Janny van der 
Molen, Piet Dijkstra en Mathijs Rutten. De 
werkgroep heeft in aanvulling op de 
landelijke reglementen de organisatie en 
werkwijze van de afdeling beschreven in een
notitie die als leidraad door de afdeling kan 
worden gebruikt. Na een presentatie door de
werkgroep heeft de ledenvergadering zich 
achter deze notitie gesteld. Ook het door de 
werkgroep geformuleerde conceptwerkplan 
voor 2015 kon rekenen op instemming van 
de ledenvergadering. Tot slot heeft de 
werkgroep een voorstel aan de 
ledenvergadering voorgelegd voor een 
grotendeels nieuw bestuur. Van het oude 
bestuur – bestaande uit Roel de Jong, Jan 
Zandbergen, Folkert Feenstra en Marianne 
Koen – heeft alleen Marianne aangegeven 
te willen doorgaan. Het in de 
ledenvergadering van 11 november 
benoemde bestuur bestaat uit Jurrit Visser 
(voorzitter), Jeroen de Vries (secretaris), 
Marianne Koen (penningmeester), Franke 
de Ruiter, Aynur Gönülalan en Marijn 
Molema. Er is nog een vacature die in de 
loop van 2015 kan worden opgevuld. Het 
nieuwe bestuur is in december gestart met 
het implementeren van de voorstellen van 
de werkgroep zoals beschreven in de notitie 
“De organisatie van de PvdA afdeling 
Heerenveen”. Het fundament voor een 
gezonde en levendige afdeling is er. Nu is 
het zaak in 2015 met de inbreng van veel 
actieve leden de organisatie uit te bouwen.

Andere activiteiten
Alle aandacht die nodig was voor de 
discussie rond het functioneren van de 
afdeling heeft niet in de weg gestaan dat 
veel andere activiteiten gewoon zijn 
doorgegaan. Soms met passen en meten, is 
het gelukt de reguliere activiteiten handen 
en voeten te geven: de nieuwjaarsreceptie, 
de 1 mei viering, debatavonden samen met 
de fractie. De vertegenwoordiging op het 
congres, de politieke ledenraad en in de 
gewestelijke vergaderingen. Ook de 
campagne rond verkiezingen van het 
Europees Parlement heeft aandacht 
gekregen. Daarbij is steun verleend aan een
campagne voor een noordelijke kandidaat. 
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Eind 2014 zijn de voorbereidingen door de 
verkiezingen van Provinciale Staten en de 
Waterschapsbesturen in gang gezet. Mede 
op aangeven van de afdeling Heerenveen is 
voor de eerste keer in deze provincie een 
ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap 
georganiseerd. In een ledenbijeenkomst op 
9 december is gesproken over de inbreng 
van onze gewestelijke afgevaardigden op de
kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma. Enkele in deze 
bijeenkomst geformuleerde amendementen 
zijn overgenomen door de gewestelijke 
vergadering. In genoemde ledenvergadering
is eveneens aandacht besteed aan de 
voorbereiding van het congres op 17 en 18 
januari 2015. 

Werkgroepen
De werkgroep ombudswerk is in de loop van
2014 vrijwel stil gevallen. De reden hiervoor 
is dat door de onrust binnen de afdeling de 
lijnen tussen de werkgroep en het bestuur 
niet meer open stonden. Begin 2015 zal 
worden geprobeerd tot een herstart te 
komen.
Wel is in 2014 een start gemaakt met 
bijeenkomsten voor oudere PvdA leden in 
onze afdeling. In de eerste bijeenkomst in 
november was burgemeester Tjeerd van der
Zwan te gast. In de bijeenkomst in december
vertelde Joop van Dam veel over bijzondere 
geschiedenis van zijn familie. De werkgroep 
ouderen krijgt ongetwijfeld een vervolg in 
2015.

Contact met de fractie en het volgen van 
de fractie
Een van de taken van het afdelingsbestuur 
is het volgen van de fractie in de 
gemeenteraad. Sinds het aantreden van het 
nieuwe bestuur is de voorzitter of de 
secretaris aanwezig bij de 
fractievergaderingen. Omgekeerd is de 
fractievoorzitter aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen. Eind 2014 is door 
de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter 
met ieder fractielid een voortgangsgesprek 
gehouden.

Leden
Helaas zijn ook in 2014 enkele van onze 
leden die soms veel betekend hebben voor 
de afdeling, ons ontvallen.

Het ledenbestand vertoont al geruime tijd 
een dalende lijn. Op 1 januari 2015 heeft de 
afdeling nog 323 leden, een terugloop in 
2014 van 22 leden. Dit dalende aantal geeft 
reden tot zorg. Het verdient aanbeveling in 
2015 te proberen het ledenaantal weer in de
lift te krijgen, waarbij vooral aandacht zal 
moeten zijn voor verjonging van de afdeling.

Grote betrokkenheid
Op deze plaats past tot slot dank voor de 
bestuursleden die zijn afgetreden. Zij 
hebben onder lastige omstandigheden het 
PvdA schip zo goed mogelijk op koers weten
te houden. Ook dank aan de hiervoor 
genoemde commissie en werkgroep die zich
bezig hebben gehouden met het 
functioneren van de afdeling. Maar vooral 
dank aan een ieder die in welke vorm dan 
ook een bijdrage heeft geleverd aan het 
functioneren van de PvdA afdeling 
Heerenveen. Zonder betrokkenheid, zonder 
actieve leden zullen we onze idealen niet 
kunnen realiseren. Gelukkig is die 
betrokkenheid volop aanwezig en zijn veel 
mensen bereid de handen uit de mouwen te 
steken. Daarom: op naar een rood 2015.

Het bestuur van de PvdA afdeling 
Heerenveen.
Februari 2015
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Naar het stemhokje

door Jurrit Visser, voorzitter PvdA 
Heerenveen.

Het jaar 2015 is nu ruim een maand 
onderweg. Ik zou iets kunnen vertellen over 
het enthousiasme waarmee bestuur en 
fractie de laatste maanden een aantal zaken
hebben opgepakt. Dat is mooi voor onze 
PvdA afdeling. Maar tegelijkertijd gebeurt in 
de wereld om ons heen zoveel. De 
aanslagen in Parijs, de oorlogssituatie in 
Oekraïne, Boko Haram en ebola in Afrika, 
het Midden Oosten dat in brand staat. Nog 
nooit zijn er zoveel vluchtelingen op zoek 
naar een veilige plek. De wereld lijkt op hol 
te zijn geslagen. Velen van ons maken zich 
terecht zorgen. Want we hebben het niet 
over gebeurtenissen die een ver van ons 
bed gebeuren zijn. Integendeel, veel is terug
te voeren op de ongelijkheid tussen mensen 
in onze wereld.

 Door de moderne communicatiemiddelen 
maken we alles mee en zien we veel. 
Omgekeerd maken dezelfde 
communicatiemiddelen het mogelijk dat 
velen op deze aardbol die in 
mensonwaardige toestanden leven, zien hoe
wij in het rijke westen onze welvaart 
beleven. Een welvaart die na de val van het 
Oostblok teveel is doorgeschoten in de 

richting van het vrije markt denken. De 
bancaire sector, durfkapitalisten, de 
bonuscultuur: de voorbeelden zijn bekend.

In dit onrustige tijdsbeeld probeert de PvdA 
een koers te vinden. Niet door weg te lopen 
voor de problemen. Dan hadden we geen 
deel uitgemaakt van het huidige kabinet. 
Ook niet door alleen maar kritiek te hebben. 
Het is zo makkelijk te vertellen wat allemaal 
niet goed gaat. Veel moeilijker is het mee te 
denken en mee te beslissen over de richting 
die we in moeten slaan. De PvdA sluit 
evenmin de ogen voor de buitenwereld door 
zoals sommige partijen zouden willen onze 
grenzen meer en meer af te sluiten. Iets wat 
ook niet zal werken omdat de grote 
industriële bedrijven, de financiële sector 
maar ook de misdaad zich al lang niets meer
van landsgrenzen aantrekken. De PvdA 
moet wel duidelijker afstand nemen van 
partijen die steeds verder opschuiven naar 
rechts met als oogmerk vooral op te komen 
voor de belangen van degenen die het goed 
hebben.
 
De PvdA probeert verbindingen te vinden 
tussen kansarmen en kansrijken. Dat is 
geen gemakkelijke opgaaf omdat ook vanuit 
onze sociaal democratische beginselen niet 
altijd pasklare antwoorden zijn te vinden. 
Maar binnen de PvdA wordt er door veel 
betrokken leden wel nagedacht over de 
toekomst. Dat gaat met vallen en opstaan. 
Een ieder van ons kan wel voorbeelden 
geven van onderwerpen waar we onze 
twijfels bij hebben of de PvdA wel de goede 
koers vaart. Maar een partij waar in ieder 
geval de ogen niet dicht worden gedaan 
voor de moeilijke werkelijkheid, is nog altijd 
te verkiezen boven partijen die alleen maar 
kritiek hebben of partijen die steeds verder 
opschuiven naar rechts.

Verbinding zoeken: het lijkt soms een 
afgezaagde begrip. Toch is dat de kern, 
willen we onze wereld leefbaar houden. 
Verbinding zoeken tussen kansrijken en 
kansarmen. Bereid zijn anderen te helpen 
ook al zijn er nog zoveel vooroordelen. 
Verder kijken dan je neus lang is. Als je het 
goed hebt, iets van je eigen welvaart willen 
inleveren. Zorgen voor stabiliteit en 
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zekerheid. Dat is een geweldig moeilijke 
opgave. 
Maar als onze PvdA dat niet meer doet, wie 
dan nog wel. Willen we die rol blijven 
vervullen, dan zullen we op 18 maart 
massaal naar de stembus moeten. Niet 
alleen u en ik. We zullen allemaal onze 
omgeving, onze buren, familie en kennissen 
er van moeten doordringen hoe belangrijk is 
juist nu is onze stem te laten horen. Daar ligt
voor ons allemaal een opgave voor de 
komende weken. In het belang van een 
eerlijker en rechtvaardiger wereld, doe ik 
daarom een beroep op u niet afzijdig te 
blijven maar uw steentje bij te dragen. 
Politiek is geen ver van ons bed gebeuren. 
Is de de PvdA een partij die haar tijd heeft 
gehad? Het tegendeel is het geval. Nu de 
wereld alsmaar kleiner wordt, is er meer dan
ooit behoefte aan een partij die vanuit haar 
sociaal democratisch gedachtegoed 
probeert er een leefbare wereld van te 
maken. Dus met elkaar op weg naar het 
stemhokje op 18 maart

Kansen krijgen, kansen pakken!

Door Coby van der Laan, wethouder 

De nieuwe participatiewet is op 1 januari 
2015 ingegaan. In deze wet worden de Wet 
werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en een deel van de 
Wajong samengevoegd.  In december 2014 

heeft de gemeenteraad en dus ook onze 
PvdA fractie unaniem ingestemd met het 
plan van aanpak voor Heerenveen. We 
werken in Friesland daarbij samen met alle 
24 gemeenten om deze wet zo goed 
mogelijk uit te voeren. Er komt een Fries 
Werkbedrijf om vooral richting werkgevers 
samen te kunnen optrekken. De opdracht is 
immers om mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 
Het gaat daarbij om mensen die kwetsbaar 
zijn in onze samenleving. Niet alleen 
gemeenten maar ook grotere werkgevers 
staan nu voor de opdracht om zelf ook 
werkplekken voor mensen met een 
beperking te realiseren. Het invullen van 
deze banen gaat over gemeentegrenzen 
heen. Heel veel mensen uit Heerenveen 
werken nu in andere gemeenten en 
omgekeerd werken bij bedrijven in 
Heerenveen vele mensen uit andere 
gemeenten. Dat zien we ook terug bij de 
nieuwe bedrijvigheid rondom de zuivel. De 
wijde regio profiteert van deze nieuwe 
werkgelegenheid. Helaas zien we als 
keerzijde ook dat mensen uit Heerenveen 
hun werk verliezen als elders een bedrijf 
omvalt. Alleen al om die verwevenheid 
rondom  werkgelegenheid moeten we op 
regionale en provinciale schaal nauw 
samenwerken. Elke baan telt!
PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma pleitte 
bij de invoering van de nieuwe 
Participatiewet voor een inclusieve 
arbeidsmarkt. Iedereen hoort erbij. Simpel 
gezegd houdt dat in dat iedereen die meer 
dan 30% van het wettelijk minimum loon kan
verdienen niet meer in de Sociale 
Werkvoorziening komt maar een baan dient 
te krijgen bij een bedrijf of instelling midden 
in de samenleving. Zo gewoon mogelijk en 
niet afgescheiden in aparte voorzieningen. 
Daarvoor zijn landelijk met de werkgevers en
vakbonden 125.000 nieuwe banen 
afgesproken tot 2026. Eerst op vrijwillige 
basis. Als blijkt dat dit niet lukt zal het rijk 
ingrijpen en een boete opleggen aan de  
bedrijven die niet willen meewerken. Alle 
werkgevers met meer dan 25 medewerkers 
worden gevergd om zo nieuwe werkplekken 
te scheppen. Bedrijven kunnen gebruik 
maken van loonkostensubsidie en andere 
vormen van ondersteuning om deze nieuwe 
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doelgroep zo goed mogelijk kansen te 
bieden op echt werk.
Door de invoering van deze wet zal de 
huidige Sociale Werkvoorziening gaan 
krimpen. Alleen mensen met minder dan 
30% arbeidsvermogen van het minimum 
loon en die duurzaam zijn aangewezen op 
een beschutte werkplek (beschermde 
omgeving)  komen vanaf 2015 in 
aanmerking voor plaatsing bij Caparis. Met 8
gemeenten uit Zuid Oost Friesland zijn we 
aandeelhouder van Caparis en dus 
medeverantwoordelijk voor de toekomstige 
ontwikkeling van dit bedrijf en de mensen die
hier werken. Tegelijkertijd wordt er vanuit het
rijk richting gemeenten minder geld 
overgemaakt om deze taakstelling uit te 
voeren. Het idee is dat we dat lokaal beter, 
slimmer en socialer kunnen uitvoeren met 
minder geld. Dat is dus echt een uitdaging 
waarbij we lokaal ook het beleid van onze 
partijgenoten uit Den Haag tot een succes 
dienen te maken. Daarom wordt door critici 
ook scherp gekeken naar de landelijke 
PvdA. De denklijn achter alle drie 
decentralisaties (ook Jeugdwet en Wmo 
zorg) is immers het zekerstellen van een 
vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. 
Het spaarzame overheidsgeld moet 
terechtkomen bij degenen die dat echt nodig
hebben. 
Gelukkig zien we in Heerenveen al goede 
voorbeelden  van bedrijven die werk bieden 
aan mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Van oudsher is Batavus een 
mooi voorbeeld. Maar ook Portena, 
bussenbouwer VDL en tuinbedrijf Tenge 
laten zien dat het bieden van goed werk aan
deze doelgroep ook in de praktijk goed 
werkt!  We willen de komende tijd met enige 
regelmaat met ook andere voorbeelden 
laten zien dat het idee achter de 
participatiewet werkt: dat het zo gewoon 
mogelijk meedoen in de samenleving ook op
de werkvloer vanzelfsprekend wordt. Daarbij
gaan we uit van wat iemand kan. We kijken 
naar individuele kwaliteiten, dus naar dat wat
iemand wel kan,  om zo goed mogelijk aan 
de slag te kunnen in gewone bedrijven, in 
plaats van samen apart op basis van wat 
mensen niet kunnen. Daar ligt de uitdaging 
voor de komende periode. Samen aan de 
slag voor goed werk voor iedereen. 
Enerzijds door te blijven werken aan behoud

en versterking van de werkgelegenheid en 
anderzijds door ons in te zetten voor 
kwetsbare mensen die ook recht hebben op 
perspectief op goed passend werk!

UITNODIGING

Aan de seniorenleden van de PvdA afdeling 
Heerenveen

Vrijdagmorgen 27 februari is er weer een 
bijeenkomst van de seniorengroep PvdA 
afdeling Heerenveen. U bent hiervoor van 
harte uitgenodigd.

Op onze uitnodiging komt Margreet 
Savenije, notaris te Heerenveen op deze 
ochtend ons bijpraten over zaken die voor 
senioren van belang zijn.

Zij gaat samen met een collega in op het 
belang van een testament, levenstestament, 
schenkingen e.d. 
Aan de hand van dit verhaal kunt u nagaan 
of u de zaken goed geregeld heeft en 
misschien is het aanleiding om alsnog een 
en ander te regelen zowel voor u zelf als 
voor uw erfgenamen, zodat erfenissen geen 
ergernissen worden.

Vooraf aan deze inleiding staan we kort stil 
bij de actuele zaken in de afdeling en de 
gemeenteraad. Voorzitter Jurrit Visser en 
raadslid Betty van der Ven geven hierover 
informatie en het is voor u de gelegenheid 
uw visie te geven op de gang van zaken.

Zoals gebruikelijk is de bijeenkomst in het 
wijkgebouw De Vlinder, Sallandlaan 18b 
tegenover gezondheidscentrum 
Schoterpoort.
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We beginnen om 10.30 uur en wij zorgen dat
de koffie klaar staat. Het gebouw is vanaf 
10.00 uur open.

We zien u graag op 27 februari en mocht u 
willen komen maar geen goed vervoer 
hebben dan kunt u met ons contact 
opnemen. 

Vriendelijke groet,

Joop van den Berg  (tel 0513 628487)
Herman Mutgeert  (tel 0612115572)

Vooraankondiging
Vrijdag 27 maart staat “Heerenveen en de 
zorg” op de agenda voor de volgende 
seniorenbijeenkomst.
Verantwoordelijk wethouder Jelle Zoetendal 
en Evert Fokkema directeur Leppehiem 
Akkrum vertellen over de resultaten van de 
zorg in 2015 tot nog toe.
Het gaat dan over thuiszorg, schoonmaken, 
huisvesting, maaltijdvoorziening, 
keukentafelgesprekken enz.
U kunt als “ervaringsdeskundigen” hierover 
uw ervaringen inbrengen, wat gaat goed en 
wat kan beter.

Fractie jaarverslag 2014

Door Frank Roosenburg, vicefractievoorzitter

Op 2 januari 2014 werd in Heerenveen na 
de verkiezingen van 2013 een nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd. Voor de PvdA 
betekende dit een nieuwe fractie met daarin 
oude bekenden en nieuwe gezichten uit 
zowel de oude gemeente Heerenveen als de
door de gemeentelijke herindeling 
toegevoegde dorpen.Dit verslag is een 
opsomming van de belangrijkste punten die 
aan de orde zijn geweest in de 

gemeenteraad en andere actuele politieke 
thema’s waar de fractie zich in 2014 mee 
heeft bezig gehouden.

In de raadsvergadering van januari was het 
belangrijkste punt de Themabegroting 2104 
waarbij onvermijdelijk de slechte financiële 
positie van de gemeente Heerenveen naar 
voren kwam. De noodzaak van 
bezuinigingen om deze positie te verbeteren
enerzijds, maar ook de behoefte om een zo 
sociaal mogelijk beleid voor de armste en 
meest hulpbehoevende bewoners te 
realiseren anderzijds, vragen van de fractie 
een zorgvuldige overweging van ieder 
financieel stuk waarop door de raad invloed 
uitgeoefend kan worden.
 
In februari vond de eerste van een serie 
informerende bijeenkomsten over de 
(inmiddels in werking getreden) 
decentralisaties in het sociaal domein plaats.
De drie decentralisaties (jeugd, zorg en 
werk) bieden voor de gemeente zowel 
mogelijkheden als uitdagingen en de PvdA 
fractie is voornemens om in 2015 de 
praktische uitwerking van de 3 D’s goed in 
de gaten te houden.

Op 24 maart werd in de raad de 
winkeltijdenverordening besproken. In deze 
verordening werden o.a. afspraken gemaakt 
over de hoeveelheid koopzondagen die 
jaarlijks mogen plaatsvinden in de 
gemeente. De PvdA fractie heeft zich hier 
sterk gemaakt tegen de volledige vrijstelling 
van de winkeltijden (alle winkels op zondag 
altijd open), die ervoor zou zorgen dat vooral
kleine ondernemers hun laatste vrije dag in 
de week zouden moeten inleveren om te 
kunnen concurreren met de grotere 
ondernemingen in Heerenveen.

In april werd op voorzet van de ChristenUnie
en de PvdA besloten om een werkgroep op 
te zetten die zich zou richten op het door de 
gemeente te voeren prostitutiebeleid. Dit 
naar aanleiding van een al ingezette 
landelijke samenwerking tussen beide 
partijen. De prostitutiebranche is in 
toenemende mate een crimineel circuit waar 
veel mensenhandel plaatsvind.
In juni werd bekend gemaakt dat het in de 
landbouw gebruikte ontsmettingsmiddel 
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Metam Natrium door staatssecretaris Sharon
Dijksma werd verboden. De Friese PvdA 
fracties hadden met een brief en 
handtekeningenacties de staatssecretaris 
hierom verzocht. Ook de PvdA fractie in 
Heerenveen heeft hierin haar rol opgepakt 
en was mede-indiener van de brief.

Tijdens de eerste raadsvergadering na het 
zomerreces werd het beleid en budget dat 
beschikbaar is voor het sociaal domein 
vastgesteld. De PvdA fractie diende tijdens 
deze vergadering een motie in die opriep tot 
het vervangen van de zogenaamde 
alfahulpen door huishoudelijke hulp die 
werkt onder een CAO, waarmee de 
rechtspositie en het salaris van deze hulp 
veiliggesteld zijn.

De daaropvolgende raadsvergadering in 
oktober werd het beleidsplan voor de 
jeugdzorg voorgelegd. Daar sprak de fractie 
door middel van een motie haar zorg uit over
de uitvoeringsorganisatie binnen de 
jeugdzorg en riep het college op om hier 
tijdens het vastleggen van de statuten 
betreffende bovenstaande rekening mee te 
houden.

De themabegroting van 2015 werd 
vastgesteld in november. Een duidelijk punt 
van zorg was ook nu weer de slechte 
financiële positie van de gemeente. Toch 
werd er een voorzichtige hoop uitgesproken 
dat dankzij het ingeslagen 
bezuinigingsbeleid het misschien al in 2017 
mogelijk zou zijn om onder het preventieve 
toezicht van de provincie uit te komen. De 
komst van de zuivelfabrieken en de 
daardoor ontstane vermindering van de 
grondschuldenpositie heeft hier zeker aan 
bijgedragen. In dezelfde maand werd het 
beleidsplan voor de WMO (wet 
maatschappelijke ondersteuning) in de raad 
besproken. De PvdA heeft hierover een 
amendement ingediend dat burgers beter op
de hoogte stelt van hun ‘right to challenge’. 
Bewoners kunnen met dit recht de gemeente
uitdagen om (een deel van) de zorg van de 
WMO die door de gemeente wordt geleverd,
beter uit te voeren dan de gemeente dat 
doet.
Tijdens dezelfde vergadering sprak de PvdA 
zich middels een ander amendement 

definitief uit tegen het plaatsen van 
megawindmolens in de gemeente 
Heerenveen. 

De megawindmolens waren uiteraard al 
langere tijd een onderwerp dat het nodige 
stof heeft doen opwaaien. Als reactie op alle 
onrust over het wel of niet plaatsen van 
megawindmolens in Heerenveen heeft de 
PvdA een intensieve flyercampagne 
gelanceerd op De Streek en in de Knipe. Het
doel hiervan was om met de bewoners in 
gesprek te gaan of hun door middel van een 
flyer duidelijk te maken welk standpunt de 
PvdA over dit onderwerp inneemt (tegen 
megawindmolens).

In de laatste raadsvergadering van het jaar 
op 15 december 2014 maakte de PvdA zich 
sterk voor het ondernemersfonds. Dit fonds 
vraagt van ondernemers een kleine betaling 
(te heffen via de OZB) welke in een collectief
fonds wordt gestort waarmee ondernemers 
vervolgens gezamenlijke evenementen of 
promotiedoelstellingen kunnen financieren 
(zoals de jaarlijkse Sinterklaasintocht). Op 
deze wijze dragen alle ondernemers, naar 
draagkracht, bij aan een sterk Heerenveens 
ondernemersklimaat. 

Inmiddels is het jaar 2015 alweer in volle 
gang, het jaar van de 3 D’s, en ook dit jaar 
zal de PvdA fractie Heerenveen zich ten 
volste inzetten voor de inwoners van deze 
mooie gemeente. De organisatie van de 
afdeling moet verder worden ingevuld. Maar 
ook de verkiezingen voor de leden van 
Provinciale Staten en de 
waterschapsbesturen naderen snel. Ook op 
lokaal niveau speelt veel: de veranderingen 
in zorg en bijstand, de werkgelegenheid, de 
discussie over windenergie. Kortom 2015 
wordt een druk jaar. Onze opdracht is dat 
ondanks alle veranderingen niemand in 
deze gemeente buiten de boot valt. Laten 
we daarvoor gaan in het nieuwe jaar.
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