
Verslag ledenvergadering Partij van de Arbeid Heerenveen 

Dinsdag 28 maart 2017 

 

1. Opening 

Voorzitter Jurrit Visser heet om 20.00 uur de 48 aanwezige leden van harte welkom. Afwezig met 

kennisgeving zijn de leden: Lykele Buwalda, Djimmer Petrusma en Bert de Jong. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Vaststellen verslag ledenvergadering 14 februari 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan secretaris Jeroen de Vries.  

 

5. Jaarverslag bestuur 2016 

De voorzitter geeft een toelichting op het voorliggende bestuursverslag over 2016 en de activiteiten 

die door het afdelingsbestuur zijn opgepakt en georganiseerd. Na een vragenronde wordt het verslag 

goedgekeurd.  

 

6. Financiële zaken 2016 

Penningmeester Marianne Koen deelt de jaarrekening over 2016 rond en geeft een toelichting. De 

penningmeester geeft onder meer aan dat de bijeenkomsten voor de senioren niet begroot zijn aan 

de inkomstenkant omdat dat afhankelijk is van de toekenning van een financiële bijdrage door 

Amsterdam. Na het indienen van een aanvraag voor deze activiteit in Amsterdam is er een financiële 

bijdrage toegekend. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de campagnekas voor de 

raadsverkiezingen in 2018 gevuld zal zijn met een bedrag tussen de € 11.000 en € 12.000.  

A. Verslag kascommissie. De kascommissie bestaande uit Wolter Postma en Jos Boelhouwer 

komt, na de boekhouding onderzocht te hebben, tot de conclusie dat de weergave van de 

financiën overzichtelijk en betrouwbaar is en heeft lof voor de penningmeester. 

B. Jaarrekening. De ledenvergadering keurt, gehoord hebbende de toelichting van de 

penningmeester en het verslag van de kascommissie, de jaarrekening goed met applaus.  

C. Decharge. Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2016. 

D. Samenstelling kascommissie 2017. De termijn van Jos Boelhouwer is verlopen. Kandidaat 

voor de vacature van Jos is Anneke Vondeling. De leden gaan akkoord met Anneke als 

nieuwe lid van de kascommissie.  

 

7. Jaarverslag fractie 2016 

Vice-fractievoorzitter Frank Rozenburg geeft een toelichting op het gepresenteerde jaarverslag 

gekoppeld aan de Van Waarde pijler. De leden zijn van mening dat het naar buiten brengen van 

positieve zaken, naar aanleiding van verrichte activiteiten en behaalde resultaten, beter kan. De 

discussie met de aanwezige leden beperkt zich niet tot het jaarverslag. Er zijn 2 andere onderwerpen 

die vooral besproken worden namelijk de Cultuurnota en de Gaswinning. Zowel beide wethouders 

alswel de woordvoerders van de fractie beantwoorden een aantal vragen van de leden en gaan 



hierover met elkaar in discussie. Twee samenvattende conclusies: de Cultuurnota is in positieve zin 

aangepast en de communicatie naar de bewoners over de gaswinning had beter gemoeten.  

 

 

8. Verkiezingen bestuur en rooster van aftreden 

Het bestuurslid Margje Jonker is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Jurrit bedankt Margje voor 

haar inzet in de afgelopen periode onder overhandiging van een bos bloemen. Het bestuurslid 

Herman Mutgeert is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en Herman 

wordt herkozen voor een volgende termijn. Het bestuur heeft Tom Kroon en Janneke Peetsma bereid 

gevonden tot het bestuur toe te treden. Tom en Janneke stellen zich kort even voor. Er zijn geen 

tegenkandidaten gesteld en Janneke en Tom worden benoemd tot bestuurslid. Het rooster van 

aftreden wordt als volgt voorgesteld: voorjaar 2018 Marijn Molema, Marianne Koen, Jurrit Visser en 

Jeroen de Vries en voorjaar 2019 Herman Mutgeert, Janneke Peetsma en Tom Kroon. 

 

9. Pauze 

 

10. Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart 2017  

Wethouder Coby van der Laan geeft een impressie van de resultaten van deze verkiezingen in de 

gemeente Heerenveen. Er zijn forse verschillen te constateren met 10 jaar geleden. De PvdA is in 

Heerenveen op de 5e plek geëindigd; landelijk gezien is dat geen slecht resultaat. De VVD is de 

grootse partij in Heerenveen geworden en de PVV is als 6e geëindigd. Als de SP in Heerenveen mee 

gaat doen met de verkiezingen voor de gemeenteraad is dat een geduchte concurrent. Dus samen de 

schouders er onder en niet gaan voor persoonlijk gewin is de oproep van Coby. Dit agendapunt 

wordt afgesloten met een levendige discussie tussen aanwezige de leden: wij hebben nog een jaar de 

tijd om het vertrouwen terug te winnen.  

 

11. Verkiezingen leden Gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 

- Scouting: Jurrit Visser geeft een toelichting op de stand van zaken en op de scouting bijeenkomsten. 

- Profielschets raadsverkiezingen 2018: er zijn geen vragen over de profielschets en vervolgens wordt 

de profielschets door de leden vastgesteld. 

- Samenstelling kandidaatstellingscommissie: de leden gaan akkoord met het bestuursvoorstel. 

- Opstellen Verkiezingsprogramma: de leden van de werkgroep Andrys de Blaauw en Jelle Zoetendal 

geven een toelichting op de huidige stand van zaken en op de visie die als uitgangspunt dient voor de 

werkgroep bij het opstellen van het programma. De leden geven een aantal wensen mee waaronder: 

betrek de leden, maatschappelijke organisaties en jongeren in het proces.  

 

12. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit onder dankzegging om 22.18 de vergadering.  


