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Pleidooi voor collectieve zorgverzekering

Door Roelof Offringa, fractievoorzitter

In de gemeenteraad stond voor de zomer 
het Meerjarenperspectief van het nieuwe 
college van B&W op de agenda. Het was 
daarmee ook de eerste financiële vertaling 
van het Hoofdlijnenakkoord met CDA en 
VVD. In dit stuk leest u op hoofdlijnen de 
inzet van de raadsfractie. 
De fractie steunt de ingezette koers om door 
een combinatie van bezuinigingen en 
lastenverzwaringen te werken aan financieel 
herstel. Daarbij constateren we wel  dat we 
tegen de grenzen aanlopen van wat nog 
gevergd kan worden van onze inwoners. We 
willen oog blijven houden voor hetgeen 
kwetsbaar is in onze gemeente en ervoor 
waken dat we niet alle voorzieningen 
verliezen. Heerenveen moet een 
aantrekkelijke gemeente blijven. Een 
gemeente waar het goed wonen en werken 
is. Zodat bedrijven voor Heerenveen blijven 
kiezen als vestigingslocatie. 
Zorgen baart de flinke stijging van het aantal 
mensen dat afhankelijk wordt van een 
uitkering. Dit terwijl de werkgelegenheid 

stijgt. Het lijkt erop dat onze eigen 
beroepsbevolking niet goed de aansluiting 
heeft met onze arbeidsmarkt. Het beroep op 
de bijzondere bijstand zal toenemen. 
Daarvoor is de komende jaren ook extra 
geld uitgetrokken. Dit past bij het Maatwerk 
dat we willen bieden. 
Bij de overgang naar maatwerk hebben we 
ook afscheid genomen van de AV Frieso, de 
collectieve ziektekostenverzekering voor 
burgers met een beperkt inkomen.  Bijna alle 
gemeenten in Nederland blijken nog zo’n 
voorziening te hebben. Niet alleen uit 
gezondheidsmotieven maar ook om een te 
groot  beroep op de bijzondere bijstand te 
voorkomen. Daarom hebben het college van 
B&W opgeroepen om de herinvoering van 
een collectieve ziektekostenverzekering te 
onderzoeken. Daarbij hebben we ook 
gewezen op de gemeenten Den Haag en 
Zoetermeer. Die hebben een 
zorgverzekering waarbij ook het eigen risico 
van 360 euro is meeverzekerd.  Het college 
gaat de mogelijkheden onderzoeken en 
komt dit najaar met de resultaten bij de 
gemeenteraad terug.
 
Tot slot, mijn vorige bijdrage ging over de 
procedure voor een nieuwe burgemeester. 
Het zal u niet ontgaan zijn op wie de keuze 
is gevallen. De fractie is trots dat Tjeerd van 
der Zwan ook de komende jaren onze 
voorzitter en boegbeeld zal zijn. 

 1



Wat rood op de wangen

Door Roel de Jong, voorzitter PvdA Heerenveen

Als je de Volkskrant van 23 augustus jl. mag 
geloven is dat waar Diederik Samsom en de 
PvdA naar op zoek zijn. In het artikel 
beschouwt de krant een zestal opties 
waarmee ik u verder niet zal vermoeien. 
Lezenswaardiger is, in diezelfde krant, een 
opiniestuk van Samsom zelf. Hij schetst 
daarin hoe de gevolgen van de vreselijke 
gebeurtenissen in met name Oekraïne, 
Irak/Syrië en Israël/Gaza ons direct raken. 
Vervolgens legt hij de link naar onze 
sociaaldemocratische idealen: vrede, 
stabiliteit, welzijn, welvaart, solidariteit, … 
met de constatering dat we voor nieuwe 
opgaven staan en dat onze idealen steeds 
opnieuw moeten worden veroverd. Zijn 
conclusie is dat we steviger op eigen benen 
moeten staan. Met het nodige optimisme (en 
volgens mij met volop gezond rood op de 
wangen) eindigt het artikel met het uitzetten 
van de koers. Mooi zo, dacht ik, nu het 
kabinet nog! Onze vice-premier Lodewijk 
Asscher had daar in zekere zin al op 
ingespeeld in zijn toespraak op Lowlands 
met het thema ‘idealisme in een wereld vol 
haat’. Hij schetst in zijn verhaal voorbeelden 
van mensen die zich niet neerleggen bij ‘hoe 
het nu eenmaal is’, maar die in het groot of 
klein initiatieven nemen om tot verbetering te 
komen. Zo, dacht ik, dat zal de kiezer 
aanspreken! Op PvdA.nl kan de kiezer 
reageren op publieke uitingen van 
partijgenoten, waaronder deze toespraak. 
En die reacties liegen er niet om. Mensen 
zien zekerheden die ze dachten te hebben 
verdampen en vangnetten verdwijnen. Ze 
constateren dat de zwaarste lasten nog 
steeds niet op de sterkste schouders rusten 
en vinden dat het beleid geen recht doet aan 

het gelijkheidsbeginsel en de 
solidariteitsbenadering.  Dat wordt ons als 
sociaaldemocraten zwaar aangerekend. De 
reacties op de website laten daarover geen 
twijfel bestaan. De vraag is of het ingezette 
beleid nog uit te leggen is. Neem nou het 
nieuws over de aanbesteding van het 
gehandicaptenvervoer, waar zo’n 
tweehonderd chauffeurs hun baan verliezen 
door bezuinigingen van de zorgaanbieder. 
Een deel daarvan wordt afhankelijk van een 
uitkering, en een deel zal volgens de 
verwachting tegen een lager inkomen aan 
de slag kunnen bij het nieuwe 
vervoersbedrijf. We zullen nog eens goed 
moeten nadenken of dit de ontwikkeling is 
die we ons allen voor ogen hebben in ons 
streven naar beheersbare zorgkosten. 
Vooralsnog krijg ik hiervan het rood op de 
wangen, maar dat is niet het rood waar onze 
partij volgens de Volkskrant naar op zoek is.

Tot slot. In de aanloop naar de verkiezingen 
voor provinciale staten organiseert het 
gewestelijk bestuur van de PvdA een 
ledenraadpleging  waarin de lijsttrekker 
wordt gekozen. Waarschijnlijk zult u 
inmiddels via de media hebben vernomen 
dat ik mij als kandidaat voor deze verkiezing 
heb aangemeld, maar ik wil u daarvan toch 
ook langs deze weg van op de hoogte 
brengen. Elders in deze Read kunt u meer 
lezen over de ledenraadpleging en het debat 
dat hierover ook in Heerenveen zal worden 
gehouden. Ik hoop u daar allen te zien.

 2



De (rode) draad oppakken.

Door Coby van der Laan, wethouder

Na een paar weken vakantie ben ik altijd 
oprecht blij om weer terug te zijn in 
Heerenveen. Bij thuiskomst valt het me ieder 
jaar opnieuw op hoe mooi ons landschap  is 
en hoe bevoorrecht we zijn. We leven in een 
vrij en democratisch land waar debatten 
gevoerd kunnen worden over belangrijke 
thema’s en verschil van mening kan en mag. 
En ook al lukt het niet om aan alle wensen 
van alle mensen te voldoen, bij een 
volgende verkiezing is er opnieuw een kans 
om richting te geven aan de koers van het 
land, een provincie of gemeente. Het geven 
en nemen tijdens onderhandelingen over de 
te volgen koers, hoort bij ons democratische 
stelsel. Compromissen kunnen daarna 
vervolgens spanningen geven. En dat 
laatste leidt bij het aangaan van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid onvermijdelijk tot 
kritiek, ook vanuit de eigen gelederen, op 
punten die niet in het eigen ideale partij-

plaatje passen. In de landelijke opinie ligt 
onze  partij nu stevig onder vuur. De 
wekelijkse peilingen geven een somber 
beeld. En dat wordt met de provinciale 
verkiezingen straks een spannende  tijd voor 
de PvdA. Het is juist daarom nu heel  
belangrijk om elkaar in de komende periode 
te steunen, naar elkaar te luisteren en  
onderlinge verschillen proberen te begrijpen. 
We moeten ons profileren op dat wat ons 
verbindt en volop knokken voor onze rode 
draad: “De sterkste schouders moeten de 
zwaarste lasten dragen”. 
Scherpe keuzes.
Ontwikkelingen en nieuws  volgen elkaar 
snel op. De eerste berichten over de 
rijksbegroting verschijnen (nu ik dit schrijf 
eind augustus) al in de pers. Veel is er nog 
niet duidelijk. Wat wel helder is dat komend 
jaar complex en onvoorspelbaar blijft. Veel 
mensen maken zich zorgen over hun baan, 
over (thuis)zorg  en over hun 
huishoudboekje. Pijnlijke maatregelen die 
door het rijk en onze (PvdA) 
bewindspersonen worden gepresenteerd 
moeten wij  lokaal vormgeven. We zijn daar 
overigens al volop me bezig. 
Door het college en de gemeenteraad 
worden dit najaar belangrijke besluiten 
genomen over het sociale domein: de 
uitvoering  van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning  (Wmo), de Jeugdzorg en de 
nieuwe Participatiewet ( o.a. toekomst 
Sociale Werkvoorziening Caparis en de Wet 
Werk en Bijstand). Het rijk gaat er vanuit dat 
wij als gemeente met minder geld  deze 
taken beter kunnen uitvoeren. Zo worden wij 
verantwoordelijk voor de (niet-medische) 
ondersteuning van inwoners die hulp nodig 
hebben om langer thuis te kunnen blijven 
wonen of om mee te kunnen doen in het 
maatschappelijk leven. Ook 
jeugdhulpverlening en het  toe leiden van 
kwetsbare mensen naar werk zijn nieuwe 
taken. Er wordt daarbij een groter beroep 
gedaan op de eigen kracht van onze 
inwoners. We zullen samen moeten zoeken 
naar de balans tussen dat wat de 
samenleving zelf kan en waar de 
ondersteuning van de overheid echt nodig 
is. Mede gelet op de forse rijks korting en 
onze financiële positie zal ieder dubbeltje 
eerst  worden omgedraaid. Iedere cent moet 
immers goed terecht komen. Dat vereist 
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scherpe keuzes door de raad en het college. 
De uitgangspunten hierbij zijn: het 
versterken van de zelfredzaamheid (eigen 
kracht) daar waar dit kan, stimuleren om 
meer om anderen denken in de eigen 
leefomgeving en het organiseren van een 
vangnet voor mensen in een kwetsbare 
positie. Vooral dat laatste punt vraagt veel 
zorg en aandacht. Daar moeten als PvdA 
voor in staan!

Mooie  voorbeelden vanuit de 
samenleving.
De afgelopen jaren hebben we in Jubbega  
goede ervaringen kunnen opdoen met de 
omtinker.  In Boarnsterhim werd gewerkt met 
meitinkers. Deze werkwijze, die ook  gericht 
is op het verbinden van mensen bij elkaar in 
de buurt, wordt nu ingezet in alle dorpen en 
wijken. Ook de aanpak met  budgetmaatjes  
wordt breed uitgerold. Deze vrijwilligers zijn 
getraind in schuldhulpverlening  en helpen 
mensen met het weer op orde brengen van 
de financiële administratie. Recent  is er een 
unieke samenwerking ontstaan  tussen de 
stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds , het 
Jeugdcultuurfonds en de gemeente om te 
zorgen dat ieder kind kan meedoen. 
Betrokken inwoners organiseren voor 
stichting Leergeld activiteiten om naast de 
bijdrage van de gemeente nog meer geld op 
te halen voor kinderen uit minima gezinnen 
zodat ook zij kunnen meedoen met sport en 
cultuur. 

De organisatie “Hart voor Heerenveen” 
brengt hulpvragers  en ondernemers samen 
die sociale doelen ondersteunen met 
menskracht, middelen of geld. Er zijn daarbij 
al hele mooie resultaten bereikt zonder  
tussenkomst van de gemeente.  In de straat 
waar ik woon hebben buurtgenoten contact 
gezocht met de gemeente om samen een 
plan te maken om zelf het groen in de straat 
te onderhouden. Zo zijn er meer buurten en 
wijken waarbij inwoners  de handen uit de 
mouwen steken en  elkaar opzoeken, 
kennismaken  en overleggen wat ze zelf 
kunnen doen. 

Het samen opnieuw uitvinden van hoe we 
onze SAMENleving willen inrichten biedt 
nieuwe kansen. Door onze krachten te 
verbinden kunnen  er zo onverwacht mooie 

initiatieven ontstaan. Gewoon vanuit de 
praktijk, zonder dikke beleidsnotitie,  gebeurt 
dit nu al in dorpen en wijken door betrokken 
buurtgenoten. Iedere stap die zo wordt gezet 
helpt onze gemeenschap vooruit. Wat zou 
het mooi zijn als we als lokale PvdA  de 
motor kunnen zijn van die verandering  tot in 
de haarvaten van de samenleving.  Niet 
alleen met de mond of op papier maar ook 
daadwerkelijk met de handen uit de mouwen 
als goede buur.  Alle veranderingen zijn ooit 
begonnen met een eerste stap…

Afscheid van Rita

Door Frans Bouwers

Jarenlang was Rita van Gelder wethouder 
van de gemeente Heerenveen namens de 
PvdA van 1981 tot 1994. 

Op zaterdag 16 augustus overleed zij, na 
een periode van afnemende gezondheid op 
74 jarige leeftijd. Zij werd op zaterdag 23 
augustus 2014 gecremeerd in Heerenveen 
en tijdens de afscheidsbijeenkomst ter 
gelegenheid daarvan heb ik haar namens de 
PvdA Heerenveen herdacht.

Rita, die ik de laatste jaren wel een beetje uit 
het oog was verloren, maar niet weg te 
denken viel uit mijn herinnering. 

Dat begon eind van de jaren 80 toen ik 
inmiddels in Heerenveen was beland door 
werk, overgestapt was naar de PvdA en 
daarin ook actief was als lid van een 
provinciale werkgroep over regionaal 
economische politiek: het was crisis in die 
tijd en de werkloosheid liep hoog op. 
Regelmatig waren er bijeenkomsten waarin 
ook Rita actief was. Zij was toen het gezicht 
van de lokale PvdA, als wethouder. Zij 
begreep goed, dat de belangen van de 
gemeente en haar inwoners niet alleen 
binnen de muren van Crackstate behartigd 
moesten worden, maar ook daarbuiten. Zij 
bezocht daarom veel partijbijeenkomsten,  
lokaal, provinciaal, maar ook landelijk.
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Ik herkende in haar de vrouw met een 
opdracht in het leven. Misschien ontstaan 
door haar eigen achtergrond, geboren in 
Amsterdam in januari 1940, als dochter van 
een Joodse vader en een niet joodse 
moeder. De oorlogsjaren heeft het gezin met 
moeite overleefd. In ieder geval leidde het bij 
haar tot de overtuiging, dat mensen kansen 
moesten hebben in het leven: zij was 
begonnen bij de Rooie Vrouwen, omdat 
vrouwen speciaal aandacht nodig hadden. 
De vrouwenemancipatie was voor haar de 
opstap naar de politiek. Immers, daar kun je 
ècht iets bijdragen aan de verandering van 
de samenleving. Zij voelde zich verbonden 
met Hedy d’Ancona en Ien Dales. 

Maar ze deed het voor de zaak. Ze was niet 
bang voor het nemen van controversiële 
besluiten en het aangaan van discussies. En 
als ze het nodig vond ging ze haar eigen 
weg: soms autoritair, maar overtuigd van de 
juistheid van het besluit. Dat is waar politiek 
over gaat: je mandaat als gekozen 
vertegenwoordiger gebruiken voor de dingen 
die je denkt te moeten doen. En daarover 
verantwoording willen afleggen. 
Ze was verantwoordelijk voor het in gang 
zetten van nieuwe industriegebieden 
(Kavels, Heerenveen Noord), de nieuwbouw 
op Kuperusplein, betrokken bij de afbraak 
van de watertoren, nieuwe 
samenwerkingsvormen voor de 
afvalverwerking, afronding van De Greiden, 
begin van Nijehaske en nog meer besluiten 
die in tijden van crisis genomen moeten 
worden. 

Rita was allergisch voor willekeur. Zij wou af 
van al te directe betrokkenheid van de 
gemeente bij de behartiging van belangen 
van burgers. Zij was voorstander van wat 
meer afstand gepaard aan goede 
regelgeving.  Niet omdat ze zich niet 
betrokken voelde, maar juist omdat ze 
gelìjke behandeling van àlle burgers wou 
waarborgen. Zij had in de oorlog immers de 
gevolgen van willekeur ondervonden. 

Haar laatste grote bestuurlijke opdracht was 
de nieuwbouw van het huidige 
gemeentehuis. Het werd, tegen het einde 
van haar loopbaan, in gebruik gesteld door 
de toenmalige, markante PvdA minister van 

binnenlandse zaken, Ien Dales. Na afloop 
daarvan zat Rita samen met haar op een 
bankje. Ze voerden een gesprek in een 
intieme sfeer. Twee PvdA vrouwen met een 
opdracht in het leven. Het was een mooi 
beeld. Een week later overleed Ien Dales 
plotseling. 

Nu is de authentieke, bevlogen Rita 
overleden. De PvdA in en buiten 
Heerenveen heeft veel aan haar te danken. 

Ik denk met warme gevoelens aan haar 
terug.

                                                       
Activiteiten 
PvdA Heerenveen 2014

9 september 2014
debatavond/ledenvergadering.
verkiezingsprogramma Staten, 
kandidatenlijst.

23 september 2014
Lijsttrekkersdebat
Posthuis 20.00 uur

11 november 2014
debatavond/ledenvergadering
Najaarsvergadering; werkplan 2015.

Overig
18 maart 2015 Statenverkiezingen

NB Doordat er in de maand 
september veel activiteiten zijn van 
de PvdA Heerenveen gaat de 
ledenavond van 7 oktober niet 
door!!!!
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RIEDREAD 
Door Arend Duiker  

        

                              
       
Lichtpunten
                                                               
Arend  Duiker                                            
“ Dit is nog maar de eerste wedstrijd” zei ik 
vol vertrouwen tegen het gezelschap 
waarmee ik  de openingswedstrijd van het 
skutsjessilen in Grou bijwoonde en de 
Gerben van Manen als allerlaatste aan ons 
voorbij gleed. Misschien wel laf en onsportief 
, maar ik heb mijn shirt met opdruk Fan fan 
t’Fean na een paar wedstrijden maar thuis 
gelaten. Gelukkig hebben mijn 
sloepgenoten, me niet gevraagd hoe de 
eindstand geworden was. Lichtpuntje: het 
kan al gauw beter.
Als seizoenkaarthouder van Sc Heerenveen 
blijft me ook niets bespaart. Adieu 
Finbogasson,van la Parra, Basacikoglu en 
Ziyech en wellicht Daley Sinkgraven. Het 
komt er een beetje op neer dat ik met mijn 
seizoenkaart de opleiding van talenten voor 
poenerige topclubs sponsor. Lichtpunt: Mark 
Uth (“de spits die nooit scoort” volgens de 
Volkskrant) scoorde tegen FC Utrecht drie 
keer.
Helaas is het beste restaurant van 
Heerenveen, Per Bacco per 1 september 
definitief gesloten. Tot groot verdriet van 
mijn kookclub die door Pietro Milan tot 
grootte hoogte werd opgestuwd. Lichtpunt: 
medio oktober opent Pietro zijn nieuwe zaak.
Heerenveen schijnt volledig door onkruid te 
worden overwoekerd.  De groene 
verloedering rukt op. Blijkbaar werkt onze 
onvolprezen participatiemaatschappij niet 
optimaal. Want het is  toch een kleine moeite 
en nog gezond en leuk ook, om eventuele 

uitwassen met buren samen  aan te pakken. 
De Leeuwarder Courant berichtte er 
paginagroot over. De LC. heeft er een 
handje van om de gemeente Heerenveen 
als het even kan negatief in het zonnetje te 
zetten. Lichtpunt: Sinds ik mijn abonnement 
op de LCourant opgezegd heb, blijven dit 
soort opgeklopte berichten me bespaard. 
Er is complete anarchie rondom de 
Heeresloot, staat in de Heerenveense 
courant. ”Het centrum heeft last van 
ongenode gasten”. Bootjesmensen gaan er 
uitgebreid klussen en zorgen voor 
geluidsoverlast. Lichtpunt: Pvda raadslid 
Jurjen Meijer heeft er aandacht voor 
gevraagd. 
Maar het allergrootste lichtpunt van al deze 
lokale rampen is toch wel dat de problemen 
elders in de wereld er volledig bij in het niet 
zinken.
  

Bezoek onze website:

www.heerenveen.pvda.nl   
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