
Verslag ledenvergadering Partij van de Arbeid Heerenveen 

Dinsdag 10 oktober 2017 

 

1. Opening 

Bestuurslid Marijn Molema, vervanger op deze avond van voorzitter Jurrit Visser, heet om 20.00 uur 

de 37 aanwezige leden van harte welkom. Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Jurrit Visser, 

Roelof Veldhuis, John Blank, Frank Roosenburg, Sabina Rietveld, Anneke Vondeling en Shama 

Surajbali. 

 

2. Korte toelichting op de totstandkoming van het Verkiezingsprogramma 

Jelle Zoetendal, voorzitter van de werkgroep, geeft vooraf aan de behandeling van de ingediende 

amendementen, nog een korte toelichting op de totstandkoming van het concept programma. Hij 

introduceert de aanwezige leden van de werkgroep, schets het proces in grote lijnen en geeft aan 

welke partijen tijdens het opstellen van het concept een rol hebben gespeeld en op welke wijze.  

 

3. Behandeling verkiezingsprogramma met amendementen 

Er zijn door 3 leden amendementen ingediend. De amendementen hebben betrekking op de thema’s 

‘Aan het werk’ en ‘Aanhaken en meedoen’. Vooraf aan de ledenvergadering zijn de ingediende 

amendementen voorzien van een preadvies door de werkgroep. Het bestuur heeft de preadviezen 

van de werkgroep overgenomen en het advies van het bestuur is de leidraad van de beraadslaging 

over de amendementen. Er zijn in totaal 6 (deel)amendementen ingediend en tijdens de vergadering 

is er nog een tekstwijziging voorgesteld. Ieder amendement is toegelicht door de indiener van het 

amendement en het advies van het bestuur is toegelicht door de leden van de werkgroep Jelle 

Zoetendal en Sybrig Sytsma. De leden hebben voor 4 amendementen het advies van het bestuur 

gevolgd en voor 2 amendementen zijn tijdens de ledenvergadering aangepaste teksten opgesteld die 

vervolgens akkoord zijn bevonden door de leden. De titel ’Zorg betaalbaar’ is door de leden gewijzigd 

in ‘Zorg bereikbaar’.  

 

4. Vaststellen Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

Het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is unaniem, met in acht name van de uitkomsten van de 

besluitvorming over de amendementen, vastgesteld. 

 

5. Pauze 

 

6. De toekomst van Museum Heerenveen 

Linda Trip, directeur conservator van Museum Heerenveen geeft een toelichting op de plannen voor 

Museum Heerenveen. Zij geeft aan dat de gemeente Heerenveen zich cultuurhistorisch beter en 

moderner wil presenteren. Daarom dient het museum een belangrijke transitie door te maken. Het 

museum gaat zich daarbij richten op 3 onderdelen: het verhaal van Heerenveen in het museum, het 

verhaal van Heerenveen on tour en het verhaal van Heerenveen on line. Het verhaal in het museum 

is op dit moment nog moeilijk te realiseren omdat het behoud van het huidige gebouw als locatie van 

het museum nog niet bekend is. De eventuele verkoop van het gebouw is nog in onderzoek. Voor 

Heerenveen on tour worden plannen ontwikkeld en uitgewerkt om lezingen op locatie te geven, 

gastcolleges op scholen over de geschiedenis van Heerenveen en pop-up presentaties met de 



collectie van het museum. Museum Heerenveen online zal de zichtbaarheid van het museum 

vergroten door het verhaal 24/7 ter beschikking van belangstellenden te stellen.  

 

Marijn bedankt Linda voor haar toelichting op de toekomstplannen en stelt vervolgens nog een 

aantal vragen. Ook uit de zaal komen nog een aantal vragen.  

 

7. Rondvraag 

Een van de aanwezige leden doet een oproep om vooral activistische raadsleden te benoemen, die 

het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 moeten gaan uitvoeren.  

 

8. Sluiting  

Voorzitter Marijn Molema sluit onder dankzegging de vergadering.  

 


