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PvdA wil af van payrollconstructies

 

Door Roelof Offringa, fractievoorzitter

De fractie heeft in de gemeenteraad een 
voorstel ingediend om als gemeente 
Heerenveen te stoppen met payroll 
constructies. Dit in navolging van een oproep
van minister Lodewijk Asscher en 
partijvoorzitter Hans Spekman. 

Bij een payrollconstructie werken mensen bij 
een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van 
een ander bedrijf waar ze op papier in dienst 
zijn. Op die manier vallen deze mensen niet 
onder dezelfde cao als hun collega’s die wel 
direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak 
krijgen zij minder betaald, hebben zij 
slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij 
makkelijker ontslagen worden. Deze 
constructies zorgen voor oneerlijke 
concurrentie en dragen niet bij aan goed 
werk en bestaanszekerheid. Payrolling leidt 
tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks
komt Minister Asscher met een nieuwe wet. 

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat 
ruim 85 % van de gemeenten gebruik maakt 
van zogenaamde payroll contracten. 
Heerenveen werkt ook met payroll 
constrcuties. De fractie vindt echter dat 
arbeidsvoorwaarden van payrollers en die 
van mensen in vaste dienst gelijk moeten 
zijn. Bij structureel werk hoort een vast 
contract. Burgemeester Van der Zwan gaf 
aan dat in Heerenveen alleen tijdelijk werk 
door payroll wordt gedaan. De meerderheid 
in de gemeenteraad zag vervolgens geen 
aanleiding om hiermee te stoppen. 

De PvdA staat voor gelijk loon voor gelijk 
werk. Payrollconstructies waren ooit bedoeld 
voor kleine werkgevers die op deze manier 
hun werkgeverslasten konden uitbesteden. 
De constructie wordt nu echter gebruikt om 
mensen onder het cao-loon te betalen. Dat 
zorgt voor oneerlijke concurrentie en dat past
niet bij een gemeente. Daarom zouden wij 
het liefst willen dat Heerenveen helemaal 
stopt met payroll constructies. 

Heerenveen zit nu nog vast aan een contract
met een payroll bedrijf. Dit contract loopt in 
2016 af.  Dat biedt kansen op een andere 
invulling. 
Bij deze nogmaals een oproep aan 
burgemeester en wethouders om hiermee te 
stoppen.  



HEERENVEEN; LAAT U HOREN!

Door Jurrit Visser, voorzitter PvdA Heerenveen 

De vakantie zit er weer op. Een vreemde 
zomer. Aan de ene kant genieten wij volop. 
We genieten van de overdaad aan 
zomeractiviteiten die georganiseerd worden. 
Of we trekken er op uit en zoeken het 
zonnige zuiden op. 

Aan de andere kant de beelden deze zomer 
van de vele mensen die een goed 
heenkomen zoeken, die vluchten uit 
oorlogsgebieden en of op zoek zijn naar een 
beter bestaan. De schrijnende situaties met 
de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee.
Dezelfde zee waar veel mensen uit het rijke 
westen van hun vakantie genieten. De grote 
druk op de landen aan de buitengrenzen van
Europa zoals Griekenland en Italië. De 
ongehoord grote stroom mensen op weg 
naar Duitsland. De tegenstellingen tussen al 
die beelden van deze zomer zijn groot.

Schrijnende beelden die bij velen van ons 
een gevoel van onmacht oproepen. Wat te 
doen en zijn er wel oplossingen? Op veel 
plaatsen staat onze wereld in brand. De 
ongelijkheid in de wereld wordt eerder groter 
dan kleiner. Mensen raken op drift. Wie kan 

het ze kwalijk nemen dat ze een beter 
heenkomen zoeken. Het is onzin te denken 
dat hier een eind aan zal komen of dat we 
een sluitende muur om ons rijke westen 
kunnen bouwen. Maar iedereen binnen laten 
komen, is evenmin houdbaar. Ons buurland 
Duitsland loopt al tegen de grenzen aan. We 
staan voor enorme dilemma's. In Europa 
hebben we de afgelopen tijd vooral 
verdeeldheid gezien en een onmacht om 
afspraken te maken. Daar zal verandering in 
moeten komen. Niet minder maar meer 
Europa dus. Diederik Samson heeft onlangs 
in NRC Next daarover een aantal relevante 
opmerkingen gemaakt.

Maar de tijd dringt voor veel vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden. De overvolle boten blijven 
varen. De overvolle treinen blijven rijden. De 
excessen zoals nu weer met al de doden in 
een vrachtwagen in Europa blijven 
plaatsvinden. Wat er ook in de toekomst zal 
gebeuren, nu zullen veel mensen 
opgevangen moeten worden. Niet alleen in 
Duitsland maar in alle landen van de EU. 
Daarvoor is opvangcapaciteit nodig. In de 
Volkskrant van zaterdag 29 augustus stond 
een lezenswaardig interview met de nieuwe 
staatssecretaris van asielzaken, Klaas  
Dijkhoff. Hij deed daaronder meer een 
beroep op gemeenten om zich niet te 
verschuilen voor de problemen maar mee te 
werken aan opvang.

Gaat dit ook niet op voor onze gemeente. 
Blijft het niet wat erg stil? We zijn geen kleine
gemeente en we hebben ervaring. Locaties 
vinden is lastig. Maar als we over oude 
lokale gevoeligheden heen stappen en 
bereidt zijn onze verantwoordelijkheid te 
nemen, kan het wel, Bij onze partij past niet 
dat we ons verstoppen voor problemen. Dat 
hebben we nooit gedaan en dat moeten we 
juist in deze tijd ook niet doen. Er ligt voor 
onze partij op nationaal niveau werk op 
Europa in de richting van solidariteit en 
eenheid te duwen. Er ligt op gemeentelijk 
niveau een taak om te doen wat we kunnen 
om vluchtelingen op te vangen. Ondanks al 
onze eigen problemen, mogen we de ogen 
niet sluiten voor de ellende van anderen. Dus
Heerenveen, laat u horen.. 



Nog even terug naar de afdeling. Na de 
vakantie besef je op eens dat het jaar 2015 
al weer snel naar het einde gaat. Nog maar 
een kwartaal te gaan en we willen nog 
zoveel. Een dezer dagen is aan de leden een
nieuwsbrief toegestuurd met een overzicht 
van de verschillende activiteiten in het 
najaar. Ik vermoed dat daar ook nog wel wat 
activiteiten aan zullen worden toegevoegd 
als ik kijk naar wat er allemaal speelt. 

Dat is mooi maar niet voldoende. Het bestuur
en de fractie kunnen veel zaken aanpakken 
maar resultaten zullen alleen volgen als de 
leden interesse tonen voor het partijwerk. 
Zonder inbreng van de leden zal onze 
afdeling niet kunnen functioneren. Daarom 
hoop ik dat de verschillende activiteiten zich 
in een warme belangstelling van de leden 
mogen verheugen. 

Noteert u de data in uw agenda, Ook als u 
wat wilt doen voor de afdeling, schroom niet 
dan een van de bestuursleden een seintje te 
geven. Met elkaar kunnen we veel bereiken 
maar alleen als veel mensen een steentje 
bijdragen. Juist in deze tijd is er alle 
aanleiding niet langs de zijlijn te blijven 
toekijken.

Op stap met de buurtagent

Door: Jurjen Meijer, raadslid

Maandagmorgen. Het weekend is voorbij, de
krant valt op de mat en ik lees: “Protestmars 
tegen politiestakingen”. Bij deze mars blijken
er hatelijke leuzen gescandeerd te zijn over 
de politie en de burgemeester. Mensen 
werden bekogeld met bierglazen en er werd 
vuurwerk afgestoken. Dit alles onder het 
motto ‘Wij geen voetbal, zij geen staking.’ 
Een vreemd gevoel bekruipt mij; ‘wij en zij’. 
Vragen wij niet juist de politie het zware werk
voor óns te doen?

Het is alweer een tijdje geleden dat ik in 
gesprek raakte met buurtagent Mieke 
Hoitingh over het fietsenprobleem bij het 
station. Ik was wel benieuwd naar de 
knelpunten die zij ervaart in het centrum. We 
spraken af op een druilerige 
donderdagavond en gingen op stap.

Mieke is naast wijkagent ook 
verantwoordelijk voor de doelgroep jongeren.
Onze eerste stop was daarom het 
jongerencentrum Casa, die recentelijk een 
nieuwe plek gekregen heeft. Hier kunnen 
jongeren in een veilige omgeving hun 
huiswerk doen, afspreken met vrienden of 
gewoon een videospelletje spelen. Wat 



opvalt is dat de jongeren Mieke kennen en 
dat zij de jongeren bij naam kent. 

Dat is ook het geval wanneer we naar een 
geliefde hangplek voor jongeren gaan, bij de 
Albert Heijn. Om overlast te voorkomen 
houden een tweetal Casa-vrijwilligers hier de
wacht. Zij spreken andere jongeren aan op 
hun gedrag en sturen ze weg wanneer ze er 
rondhangen. Zo is een – voor de buurt – 
groot probleem opgelost.

We lopen verder over de Sieversstraat en 
over de Dracht. Het is niet mogelijk om 100 
meter te lopen zonder aangesproken te 
worden door iemand die Mieke iets wil 
melden. Daarnaast ziet Mieke dingen die mij 
niet opvallen. Ze schrijft bonnen uit, maar 
geeft vooral aanwijzingen. Het is schokkend 
hoe hier op gereageerd wordt. Niet door 
jongeren, maar door volwassen mensen; 
ondernemers die baat hebben bij een nette 
en toegankelijke omgeving. Ze verheffen hun
stem en zeggen dingen, die op z’n zachtst 
gezegd, niet netjes zijn.

We lopen over de Gedempte Molenwijk. De 
problemen die drugshandel en prostitutie met
zich mee brengen zijn veel besproken. 
Vanwege het vieze weer speelt het leven 
zich hier vandaag binnen af. 

Mieke en ik stappen de auto in. In de auto 
hadden we de tijd om wat beter met elkaar te
spreken. Mieke introduceerde mij in iets wat 
ik niet heel goed kende: de vrijwillige politie. 
Zo is zij begonnen, naast haar baan als 
bankmedewerker. Dit verhoogt mijn 
waardering voor haar werk. Ze zet zich in 
voor iets waarin ze gelooft.

Samen met de andere agenten drinken we 
een kop koffie op het bureau. Ik vroeg hoe 
het is om agent te zijn en wat zij zoal 
meemaakten. Een agent zei dat zijn ouders 
dezelfde vraag stelden. Hij begon te vertellen
wat hij op een dag had meegemaakt, net 
zoals hij bij zijn ouders deed. Hij beschreef 
afschuwelijke taferelen. “Halverwege 
vroegen mijn ouders om te stoppen… op het 
eind van de dag moest ik naar een ruzie over
een schutting.”

De agenten uit Heerenveen maken heel wat 
mee. Bij alle verschrikkelijke dingen die je in 
de krant leest zijn onze dienders betrokken. 
Het is schrijnend om te zien hoe er met onze 
agenten omgegaan wordt. Mijn oproep in de 
gemeenteraad werd gesteund door de 
burgemeester; ‘ga als raadslid op pad met de
politie en zie wat er speelt’. Wanneer ‘zij’ 
staken hebben ze in ieder geval ‘mijn’ 
waardering. Dan maar even geen voetbal.
 

Ouderenochtend

De vakanties zijn weer achter de rug en dus 
starten we ook weer met onze 
ouderenochtend.

Vrijdagmorgen 25 september 2015 gaan we 
weer van start  met een bijeenkomst van de 
seniorengroep PvdA  afdeling Heerenveen.

Deze ochtend hebben we de meitinker van 
onze gemeente uitgenodigd . Zij vertelt iets 
over haar werk. 

Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, 
dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere 
wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker. 

De bijeenkomst is op een andere locatie t.w.:
het nieuwe gebouw van de Doopsgezinde 
kerk in Heerenveen. Adres: 

Kerkstraat 39 in Heerenveen
Tijdstip van 10.00 – 12.00 uur en de koffie 
met koek staat klaar.

We zien u graag op 25 september en mocht 



u willen komen maar geen vervoer hebben 
dan kunt u met ons contact opnemen. 

Vriendelijke groet,

namens de ouderenwerkgroep

Joop van den Berg  (tel 0513 628487)

Samen leven is samen doen

Door Jelle Zoetendal, wethouder 

Deze kreet kunt u de komende tijd vaker 
tegenkomen. Het wordt de naam waaronder 
de gemeente Heerenveen een belangrijke 
verandering in onze samenleving wil 
ondersteunen. Steeds vaker horen of lezen 
we: Wij doen het zelf! De inwoners van onze 
gemeente nemen verantwoordelijkheid voor 
publieke belangen. Ze voelen zich daarvoor 
steeds meer (mede) eigenaar. 
Dat vraagt in veel gevallen een andere 
werkwijze en opstelling van de lokale 
overheid (de gemeente) en de lokale 
bestuurders (College en Raad). 

Om het proces van verandering vorm te 
geven is de afgelopen maanden gewerkt aan
een plan van aanpak. Ik mag daar bestuurlijk
leiding aan geven. Ik geef toe dat ik ook 
zoekende was naar een passende aanpak.
Het doel van “samen leven is samen doen” is
voorzieningen en initiatieven te laten 
aansluiten aan de behoeften in de 
samenleving. Daarbij past een 
ondersteunende rol van de overheid. 
Daarvoor zullen we werkende weg ervaring 
op moeten doen. Een belangrijke kreet van 
mij is dan ook: “Doen, en doorzetten!”. Er zal 
vast nog het nodige misgaan. Want ook voor 
de medewerkers van de gemeente is het nog
geen gemeengoed. Er start dus ook een 
programma waarbij juist het stimuleren en 
faciliteren van initiatieven als vaardigheid 
wordt ontwikkeld. 

En is dat dan allemaal nieuw? Nee, dat denk 
ik niet. We zien al veel projecten die zo 
onder de noemer “samen leven is samen 
doen” kunnen vallen. Doarpshelp Ketlik, 
speeltuin de Akkers en de Skoatterakker zijn 
voorbeelden van zulke projecten. Het valt me
op dat ik in die projecten nog te weinig PvdA 
(raads)leden actief zie. Terwijl het 
buurtgericht werken, van onderop, juist zo 
past bij ons sociaal democraten. Juist in 
deze tijd moeten we meer menskracht 
mobiliseren. 

Ik zou u dan ook willen uitdagen ook 
projecten op te starten of hier in deel te 
nemen. Ook wanneer er geen formele rol is 
voor raadsleden. Juist door zich te verbinden



met een maatschappelijke missie in wijk of 
buurt bijvoorbeeld voor zorg, tegen 
eenzaamheid, grondonderhoud of sporten 
met elkaar, worden raadsleden zichtbaar en 
doen ze er toe. 

PvdA-ers horen bij uitstek gangmakers te zijn
van burgerinitiatieven. 
Het betekent ook een andere rol voor de 
lokale afdeling. Veel meer nog moet zij het 
netwerk aanboren om mensen in beweging 
te krijgen. Om in eigen omgeving projecten 
te starten en onrecht te lijf te gaan. Juist 
onze lokale worteling helpt om de afstand te 
dichten tussen de leefwereld van alledag en 
de bestuurlijke werkelijkheden.
Samen leven is samen doen. Twee keer 
samen in één leus. Daar moeten wij toch 
warm van worden? 

Een gezelschapsspel voor jong en 
oud

Marijn Molema, alg. bestuurslid

Als bestuurslid ‘gewestelijke en landelijke 
zaken’ gaat een wereld voor me open. Ik 
maakte de vaststelling van het provinciale 
verkiezingsprogramma mee en bezocht de 
applausmachine dat congres heet. In de 
vaststelling van een verkiezingsprogramma 
komt de geschiedenis van de SDAP en PvdA
samen. 

Leden kunnen amendementen en moties 
indienen, omdat zij ze iets in de tekst missen 
of in gewichtige termen een algemene 
uitspraak over een politieke kwestie willen 
forceren. De amendementen en moties 
worden ter discussie gesteld, soms kort, 
soms lang en vervolgens vindt er stemming 
plaats: de meerderheid wint. 

Een evenement met nog meer kleur is Het 
Congres. Een gelijknamige documentaire 
bracht het CDA in beeld, die in 2010 koos 
voor een gedoogkabinet met Geert Wilders. 
Er volgde een stuk theater van de eerste 
orde, waarin ‘prominenten’ als Camiel 
Eurlings en Maxim Verhagen zichzelf (in de 
cynische woorden van Dries van Agt) ‘tot 

tranen toe roerden’. Hiermee trokken ze de 
weifelende stemmers over de streep; het 
gedoogkabinet kwam er. Gespeelde emoties,
uitlokken van applaus en het toespreken van 
een zaal als ware partijleden volgzame 
burgers, het zijn vormen van politiek waar ik 
erg onrustig van wordt. 

Op mijn eigen congres werd ik ook bevangen
door twijfel: is dit ritueel nog van deze tijd? 
Zijn de huzarenstukjes van de interne 
ledendemocratie niet steeds meer op 
toneelstukjes gaan lijken waarin het 
gestaalde kader een hoofdrol voor zichzelf 
opeist? Zij zijn met de partij op- en vergroeid,
zij beheersen het spel. Ze weten wanneer ze
welke stukken in stelling moeten brengen. 
Terwijl de PvdA enorme verliezen incasseert,
vraag je je af of het Congres niet 
zinnebeeldig is voor de herfsttij der 
ledendemocratie. De prachtige metafoor 
‘herfsttij’ is door de Groningse historicus 
Johan Huizinga gemunt voor de cultuur der 
late Middeleeuwen. De late Middeleeuwers 
waren zo door en door geoefend in de 
gebruiken van de hoofse cultuur, dat 
dezelfde gebruiken inhoudsloos waren 
geworden. 

Toch zijn er twee redenen waarom het 
herfsttij voor de ledendemocratie nog niet 
aangebroken kan zijn. Ten eerste is er 
simpelweg geen alternatief binnen de 
normen van onze democratie. De band 
tussen volksvertegenwoordiger en achterban
noopt tot discussie, die op de een of andere 
manier vorm gegeven moet worden. 
Bijvoorbeeld met moties, amendementen en 
programma’s. 

De PVV illustreert dat het gebrek aan interne
discussie (bij gebrek aan leden) leidt tot 
verstarring en volharding in oude 
standpunten. Ten tweede is de partijpolitiek 
ook weer niet verstoken personen die 
moeilijk tot het gestaalde kader gerekend 
kan worden. Jongeren en/of nieuwe 
actievelingen zijn in de minderheid, maar ze 
zijn er wel. Verbinding tussen jong en oud 
vereist een handreiking van beide 
generaties. Jongeren zouden open moeten 
staan voor onze politieke erfenis, om daaruit 



de bruikbare en intelligente vormen te 
benutten. 

Ouderen op hun beurt moeten het 
relativeringsvermogen opbrengen en ruimte 
scheppen voor jongeren, zodat zij meedoen 
en eventueel eigentijdse gebruiken kunnen 
introduceren. Als deze uitwisseling tenminste
in de afdeling Heerenveen op gang blijft, 
mag de herfst gerust komen.  

Opening bloemenweide 
'Idylle' Heerenveen 

Door Betty van der Ven

Dinsdagmiddag 1 september jl.is aan de 
Domela Nieuwenhuisweg een bloemenweide
voor bijen en vlinders geopend. 

Samen met vertegenwoordigers van de 
Vlinderstichting en de Nederlandse 
Bijenvereniging opende wethouder Hans 
Broekhuizen met een aantal kinderen de 
bloemenweide .

In 2014 is een stuk braakliggend terrein van 
ongeveer 1 ha aan de Domela 
Nieuwenhuisweg ingezaaid met een 
meerjarig bloemmengsel dat erg 
aantrekkelijk is voor bijen en vlinders. Dit jaar
bloeide het terrein volop.

Deze bloemenweide is één van de dertig 
‘Idylle’ projecten van de Vlinderstichting / 
Bijenvereniging in het land. Het doel is om 
meer bloemrijke plekken te creëren voor 
vlinders, bijen en mensen. Het project in 
Heerenveen is de eerste ‘Idylle’ in Friesland.

Natuurlijk groenbeheer

“Heerenveen werkt graag mee aan zo’n 
project. Dit past prima in het natuurlijk 
groenbeheer," zegt wethouder Hans 
Broekhuizen. “Daar waar mogelijk zaait de 
gemeente bermen en groenstroken al in met 
een kruidenmengsel”. Dit is niet alleen in het 
belang van bijen en vlinders, maar ook een 
fijne omgeving voor sluipwespen - de 
natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.
Zulke stukken worden pas laat in het jaar 

gemaaid, nadat kruiden en bloemen zijn 
uitgebloeid en zich weer kunnen uitzaaien. 
Daardoor blijven de terreinen jarenlang 
idylles voor bijen, vlinders en mensen.

Een ander voorbeeld dat past in het 
natuurlijk groenbeheer is de begrazing met 
schapen op 40 ha. Daarnaast gebruikt 
Heerenveen sinds 1985 ook geen chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen 

Educatief
Inwoners van vooral de wijk Skoatterwâld 
kunnen van alles voorbij zien fladderen. 
Iedereen kan hier vrij komen kijken en 
genieten.

Daarnaast is er ook een rol voor de 
scholieren van het Nordwin college. Zij 
zorgen voor het bijhouden van de paden, 
gaan nog banken zagen uit boomstammen 
en insectenhotels maken. Daarnaast werkt 
de gemeente Heerenveen in dit project 
samen met het IVN Heerenveen e.o. en de 
Bijenvereniging afd. Oranjewoud.

De PvdA juicht dit plan erg toe. En vooral dat
het Nordwin College hier zo nauw bij  
betrokken is. Jong geleerd, is oud gedaan!! 

 



 RIEDREAD 

                                 
Door Arend Duiker
                                                                        
Waarde(n)loos!?
Ruim een halve meter rapporten heb ik 
onlangs de oud papier container 
toevertrouwd. Rapporten over de koers en 
toekomst van onze partij. Prachtige verhalen 
over politieke doelen en middelen om die te 
bereiken. Over het algemeen zeer boeiende 
en leesbare werkstukken. 

Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat al 
die goedbedoelde bijdragen aan de 
wenselijke koers van de Pvda hooguit voor 
het eigen kader en een deel van de 
achterban in een behoefte voorzien, maar 
dat de electorale ontwikkeling (verkiezings- 
winst en –verlies) daar nauwelijks of geen 
verband mee houdt. Dat neemt niet weg dat 
de behoefte om na te denken over de koers 
voor en in de 21ste eeuw, begrijpelijk is. 

Daar heeft het project “Van Waarde” een 
bijdrage aan willen leveren. Ik heb dat met 
aandacht gevolgd. Kernelementen voor ons 
moeten zijn:bestaanszekerheid, goed 
werk,verheffing en binding. En het is 
helemaal zo gek nog niet, om dat in het 
achterhoofd te houden bij ons politieke 
handelen. 

Maar het is een illusie om wonderen te 
verwachten van deze zgn. “nieuwe” Pvda 
politiek. De verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Veel te hoog. Er zijn in Friesland
een viertal ambassadeurs benoemd om het 
gedachtegoed uit te werken en er is een 
werkgroep ingesteld om de afdelingen te 
stimuleren en te ondersteunen om de 
“nieuwe politiek” te realiseren. En als je dan 

naar het uitvoeringsprogramma kijkt dan zie 
je ook nog  eens een opvallende 
overeenkomst met de aanpak in de 
werkplannen van de afdeling Heerenveen 
van de afgelopen jaren. Soms lijkt het 
klakkeloos overgenomen te zijn. Terwijl 
gebleken is dat bepaalde voorstellen in de 
praktijk helemaal niet werken of een  
mentaliteits- verandering noodzakelijk maken
die onrealistisch is. 

Of een actieve kern veronderstellen die 
zelden beschikbaar is. Of een betrokkenheid 
van burgers veronderstelt die er niet is. Een 
voorbeeld: ” Democratiseer radicaal. Schrijf 
het verkiezingsprogramma met alle inwoners
van je stad of dorp”. 
Maatschappelijke en politieke processen  
werken vaak onafhankelijk van dit soort 
impulsen.  

Laten we geen illusiepolitiek bedrijven. Dat is
zonde van de energie. 
Uit het gewestelijk uitvoeringsplan:” De 
afdelingsvoorzitter en de fractievoorzitter 
worden gevraagd als afdelingsambassadeur 
voor “ Van Waarde “ op te treden.
Beste Jurrit  en Roelof, weet waar je aan 
begint. Ik zou me driemaal bedenken.  
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