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Verslag bestuur
Algemene
Ledenvergadering 11
december 2018
Na de verkiezingen
We sluiten een jaar af waarin er
veel is gebeurd. Het is een roerig
jaar. Een nieuwe raad met een PvdA-fractie,
onder leiding van Wanda Ottens, om trots op te
zijn. Deelname aan het college, met Jelle
Zoetendal, wat gezien de uitslag van de
verkiezingen geen automatisme was. En een
vernieuwd bestuur met ervaring en nieuw elan.
Er is hard gewerkt de afgelopen periode en we
willen daar mee doorgaan vanuit het
gedachtegoed van het Van Waardeproject.
De PvdA speelt al decennialang een centrale rol
in de gemeente Heerenveen. Dat willen we
blijven doen, voor de inwoners en voor onze
leden. Om dat te bereiken willen we als bestuur
een aantal zaken anders aanpakken. Dit zal tijd
vergen. We kunnen niet in één keer van de
kelder naar de zolder stappen. Naast de
beperkte tijd, van iedereen, willen we zoveel
mogelijk mensen benaderen om zich in te zetten
voor de PvdA Heerenveen. Maar vooral willen
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we leden en sympathisanten uitdagen met
ideeën en initiatieven te komen. We willen een
ledenpartij zijn met actieve en creatieve leden.

Focus
In samenwerking met de fractie willen we meer
focus hebben op onderwerpen die er spelen in
de Heerenveense samenleving en willen daar
politiek mee bedrijven. Dit houdt in dat we alle
activiteiten meer richten op de actuele
Heerenveense politiek. Door meer samenhang
te brengen in de boodschap die we als
sociaaldemocraten hebben richten we onze
energie op meerdere doelgroepen.

Voor een deel heeft dit te maken met de
veranderende maatschappij maar het heeft ook
een financiële reden. Door minder wethouders,
raadsleden en verminderde inkomsten vanuit
PvdA landelijk zullen we de uitgaven kritisch
beoordelen.
We hebben de kosten voor een flink aantal
begrotingskosten naar beneden moeten
aanpassen. We komen dan ook met een aantal
voorstellen om te veranderen in de opzet.
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Zo kijken we kritisch naar de verschillende
werkgroepen. De wijze waarop we
communiceren en hoe we dat organiseren.

Communicatie
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler.
Daar kunnen we niet om heen. Dat houdt wat
ons betreft ook in dat we nadenken over de
wijze van communiceren van de afdeling en
welke communicatiemiddelen die we ter
beschikking hebben. Afgesproken is dat de
fractie communiceert door middel van sociale
media en het bestuur via onze website
www.heerenveen.pvda.nl . Het bestuur doet een
voorstel om het nieuwsblad de READ zoveel
mogelijk digitaal te versturen.
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Jongeren
De PvdA vergrijst; dit is een landelijk beeld. Het
bestuur wil graag jongeren bij de politiek
betrekken. Het heeft hiertoe een plan en wil dit
graag aan de ledenvergadering voorleggen.

Ouderen
Veel van onze leden worden, gelukkig, ouder.
Eén van de gevolgen is dat er steeds minder
vaak bijeenkomsten worden bezocht. Waardoor
de band met de afdeling ongemerkt minder
wordt. We stellen een andere opzet voor. Zie
hiervoor het werkplan.
Dit jaar heeft het bestuur helaas op 1 mei
moeten kiezen om minder rozen rond te
brengen. Dit was vanwege een gebrek aan
mankracht; de leeftijd is verhoogd naar vanaf 70
jaar. Eerder kwamen leden vanaf 65 jaar in
aanmerking.
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Ombudsteam
Het ombudsteam zoals het nu functioneert heeft
niet het gewenste effect. We bereiken te weinig
mensen. Dit zou verschillende oorzaken kunnen
hebben. We stellen een andere opzet voor.

Samenwerking
Naast lokale zaken zijn we, als afdeling, een
grote speler in de regio. We zoeken bewust de
samenwerking in het gewest en met afdelingen
van de buurgemeenten. Zo gaan we
gezamenlijk een nieuwjaarsbijeenkomst houden
op 17 januari 2019. De bijeenkomst is in
Heerenveen en wordt georganiseerd samen met
de afdeling van de Fryske Marren en Súdwest
Fryslân. Agenda en locatie volgen.
We zoeken nadrukkelijk in deze samenwerking
een meerwaarde in het organiseren van
activiteiten voor de campagne, in gezamenlijk
cursusaanbod voor leden en sympathisanten
maar ook in praktische zaken. Want samen =
zeker zijn.
De opzet is zo dat we door zaken samen te
organiseren we minder tijd en minder geld nodig
hebben voor hetzelfde, of een beter resultaat!
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Provinciale Statenverkiezingen
In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de
Provinciale Staten. We hopen uiteraard op een
zo goed mogelijk resultaat voor de PvdA. In
december wordt de kieslijst vastgesteld.
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Interview met wethouder Jelle
Zoetendal
Over Jelle
Leeftijd: 41 jaar
Gezin: vrouw Margriet, zoon Thomas
(3), dochter Eline (1)
Opleiding: Landschapsbouwer, tuinen landschapsinrichting
Hobby’s: fotograferen, sleutelen aan
Oldtimer
Held: John Cleese vanwege zijn droge
Engelse humor

Dit is je tweede periode als wethouder.
Merk je verschil ten opzichte van de
eerste periode?
Ik merk zeker verschil. In de eerste plaats als
persoon: het is mijn tweede periode, dus veel
dingen zijn niet nieuw. De ervaring uit de
voorgaande periode neem je mee en daar doe
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je je voordeel mee. Waar het begin van de
eerste periode nog bestond uit vragen stellen en
soms verwondering over hoe dingen gaan, ga ik
nu vol energie door. In de tweede plaats is de
samenstelling van het College anders. Andere
mensen en andere verhoudingen. We kunnen
het op persoonlijk vlak prima met elkaar vinden.
Ik moet soms opeens wat vaderlijke woorden
spreken, maar ik ben dan ook de oudste van het
stel. In de derde plaats is de samenwerking met
de gemeenteraad anders. Er waait een andere
wind en dat is even wennen. Het
raadsprogramma is nieuw en vraagt van zowel
de raad als van ons als college zo nu en dan
lenigheid en creativiteit.

Als wethouder maak je deel uit van het
College, en dat maakt je een onafhankelijk
bestuurder. Maar tegelijkertijd
vertegenwoordig je ook de PvdA. In hoeverre
kun je je sociaaldemocratische idealen kwijt
in het wethouderschap?
Het wethouderschap in de gemeente waar ik
geboren en getogen ben is voor mij een schot in
de roos. Elke dag is het weer mooi om me
hiervoor in te kunnen zetten. We werken
uiteraard vanuit het collegiaal bestuur en het
bestuur spreekt met één mond. Maar gelukkig
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zijn er voldoende momenten waarop je je
invloed en dus persoonlijke drijfveren kunt
inzetten. Als wethouder ben je natuurlijk vanaf
het begin van een proces ergens bij betrokken
en bepaal je de richting. Ik weet dat onze
inwoners in de contacten die ik met ze heb
merken dat er een sociaaldemocraat met hun
praat. Bijvoorbeeld bij thema’s als de wet
maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg
maar ook straks bij de enorme opgave op het
gebied van energietransitie. Waar ik kan
probeer ik binnen mijn mogelijkheden ons
gedachtegoed ook een plek te geven op de
collegetafel en het op zijn minst onderdeel te
laten zijn van de soms ingewikkelde afwegingen
die we moeten maken. De inwoners, mens en
natuur centraal stellen. Dat valt in tijden van
marktwerking, decentralisatie en
efficiëntiedenken niet altijd mee.
Je hebt onder andere ‘Sport’ in je
portefeuille. Wat doe je hier in het dagelijkse
leven zelf mee?
Ik ben niet dagelijks aan het sporten. Zo nu en
dan zoek ik mijn momenten. Het liefst ga ik dan
even hardlopen. Op een steenworp afstand van
ons huis loop ik door prachtige bossen, of
landerijen. Naast de fysieke inspanning kan ik
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dan ook heerlijk van de omgeving genieten.
Maar eerlijk gezegd is de baan van wethouder
in combinatie met twee opgroeiende kinderen al
topsport genoeg voor mij. De tijd die ik thuis kan
zijn probeer ik dan ook wel zoveel mogelijk bij
de kinderen te zijn.

Jelle Zoetendal aan het boogschieten.
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In gesprek met het jongste lid van
onze afdeling: Inge Peetsma

Inge Peetsma (18) is het
jongste PvdA-lid van
Heerenveen. Ook is ze lid
van de Jonge Socialisten in
de PvdA.

Je bent onlangs actief geworden bij de
PvdA Heerenveen.
Wat doe je zoal?
Ik ben nu vooral bezig met het beheren van de
website en onze sociale media. Ook werk ik
mee aan het maken van de READ! sinds deze
editie.

Je bent ook betrokken bij de Jonge
Socialisten. Kun je hier wat over
vertellen?
Ik ben nu bijna een jaar actief lid bij de Jonge
Socialisten Fryslân, een erg gezellige en actieve
afdeling. We doen aan inhoudelijke acties, zoals
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het werven van leden tijdens de introductieweek
in Leeuwarden, maar er is ook ruimte voor
gezelligheid. Daarnaast ga ik af en toe ook naar
activiteiten van de landelijke JS, zoals de
congressen. Daar proberen we de PvdA scherp
te houden door het behandelen van moties
waarbij er onderwerpen ter discussie worden
gesteld die jongeren bezighouden.

Waarom heb je eigenlijk gekozen voor de
PvdA?
Ik denk dat er veel dingen zijn geweest die mij
hebben beïnvloed om voor de PvdA te kiezen.
Ik kom ten eerste uit een familie waarin veel op
de PvdA wordt gestemd, dus ik geloof dat ik van
huis uit wel wat van de sociaaldemocratische
waarden heb meegekregen. Maar bovenal vind
ik dat de partij veel goede bestuurders en politici
levert en vind ik het erg in de PvdA te prijzen dat
het een partij is die, ook als dat lastig is,
bestuursverantwoordelijkheid neemt.
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Op campagne in Groningen.
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Marijn Molema over cultuur in
Heerenveen
Heerenveen krijgt een centrumplan. In dat
samenhangend geheel van vormen en functies
moeten we een ding niet vergeten: het museum.
In het voorjaar van 2017 werden bezuinigingen
op het museum nog teruggedraaid, mede
dankzij ons sociaaldemocratisch
rood. Het museum kreeg wel de
taak om zich verder te
ontwikkelen. In die ontwikkeling
wordt het gehinderd door de
onzekerheid rond de locatie: wil
de gemeente wel verder met de
Heerenveense School? Die vraag
wordt nu gekoppeld aan het
centrumplan. De monumentale
school huisvest naast het
museum ook enkele andere culturele
instellingen.
Heerenveense School of niet: in alle gevallen
moet cultuur een centrale plek krijgen in het
centrumplan. Vergelijk het met Drachten, Sneek
en Leeuwarden: zij hebben cultuur de plek
toebedeeld die een Friese centrumplaats
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waardig is. Er is meer. Kunst, cultuur en erfgoed
heeft vele functies voor het individu en het
collectief. Misschien wordt het tijd dat we alle
functies eens op een rijtje gaan zetten? Als
partijgenoten onder elkaar, maar liever nog met
andere partijen die een stem in onze
gemeenteraad hebben? Want voor je het weet
praten we over het centrumplan in termen van
stenen en euro's. Ik vrees dat er dan geen tijd
meer is voor verdieping op de waarden die we
in het centrumplan willen leggen.
Als iemand wil helpen bij het organiseren van
een dergelijke dialoog, dan houd ik me van
harte aanbevolen.
Marijn Molema, algemeen bestuurslid
(ammolema@gmail.com)
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Bezoek Eerste Kamer kandidaatlijsttrekkers Heerenveen
Voorzitter Roelof Veldhuis met de kandidaatlijsttrekkers

Op vrijdag 9 november bezochten de vier
kandidaat-lijsttrekkers voor de Eerste Kamer
Heerenveen. Het gaat hier om Ruud Koole, Mei
Li Vos, Esther Mirjam Sent en Jeroen Recourt.
Vrijdag 16 november wordt de lijsttrekker
bekend gemaakt.
Leden konden stemmen tot en met woensdag
14 november, met uiteindelijk Mei Li Vos als
winnaar.
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Ruud Koole was ’s middags al aanwezig. Hij
heeft met bestuursleden Roelof Veldhuis en
Janneke Peetsma, wethouder Jelle Zoetendal
en fractielid Gerrit van der Wal het Ferdinand
Domela Nieuwenhuis Museum bezocht. Ook
waren aanwezig leden Peter de Jonge en Inge
Peetsma.
’s Avonds heeft Ruud Koole gezellig gedineerd
bij bestuurslid Ineke van Aalderen thuis. Ruud
Koole heeft het een en ander zo gewaardeerd
dat hij heeft aangegeven graag nog een keer
terug te komen.
Diezelfde avond hebben alle vier de kandidaatlijsttrekkers de kans gekregen om naar voren te
brengen waarom zij de beste lijsttrekker zouden
zijn. Hierbij waren alle PvdA-leden vanuit de
provincie Friesland uitgenodigd. Het was een
geslaagde avond. De combinatie PvdA
Leeuwarden/Jonge Socialisten won de pubquiz.
Ze kregen hiervoor een leuke prijs.
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Een gezellige
avond!

Ruud Koole
luistert
aandachtig
naar Linda Trip
museumdirectrice

Esther-Mirjam
Sent aan het
woord
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100 jaar na de Roode Week.
Ruud Koole is bereid geweest om een
verhaal te schrijven over de (mislukte)
opstand van Piter Jelles Troelstra.
Volgende week is het precies honderd jaar
geleden dat in Nederland de 'Roode Week'
heerste. Die week is vooral bekend geworden
van de mislukte 'revolutiepoging' van Piter Jelles
Troelstra. De verschrikkelijke Eerste
Wereldoorlog liep ten einde. Na de Russische
Revolutie een jaar eerder, vonden er in het
najaar van 1918 ook revolutiepogingen plaats in
Duitsland en Zwitserland. De oorlog had velen
in ellende gestort. Ook in het buiten de oorlog
gebleven Nederland heerste onvrede. In juli
1917 kostte een aardappeloproer in Amsterdam
tien mensen het leven; in april 1918 vonden ook
Den Haag plunderingen plaats en nog in
oktober 1918 sloegen soldaten op de kazerne
De Harskamp aan het muiten.
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De partij van Troelstra, de SDAP, formuleerde in
die Roode Week samen met de vakbeweging
een aantal eisen aan de regering, waaronder:
de invoering van het vrouwenkiesrecht, de
invoering van de achturen-werkdag, de
bestrijding van de woningnood en de afschaffing
van de Eerste Kamer. Hervormingen lagen voor
het oprapen. Zelfs de 'burgerlijke' NRC gaf een
zeer positief commentaar op verschillende
eisen. Nu niet toegeven zou wel eens tot een
onhoudbare situatie kunnen leiden.
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Troelstra ging in een rede voor partijgenoten in
Rotterdam een stap verder. Hij verwachte dat
de revolutiesfeer niet bij de grens zou
ophouden. De burgemeester van Rotterdam
overlegde al met lokale SDAP-ers over het
overdragen van de macht aan de socialisten.
Troelstra beging echter de 'vergissing' die macht
op te eisen. In zijn rede op 11 november zei hij
tegen een enthousiast gehoor: ‘Verzuimt het
ogenblik niet, grijpt de macht die u in de schoot
geworpen wordt’.
Troelstra had hierover geen overleg gepleegd
met het SDAP-bestuur, die er erg ongelukkig
mee was. Niettemin herhaalde Troelstra de
volgende dag zijn oproep in de Tweede Kamer:
'de arbeidersklasse grijpt nu de macht'. Maar hij
zei daarbij ook: ' ‘Wij moeten van geweld niets
hebben’.
De hele Kamer viel over hem heen en ook zijn
medebestuursleden van de SDAP
distantieerden zich van deze oproep. Later heeft
Troelstra toegegeven dat hij zich in de
machtsverhoudingen had 'vergist'. Zijn oproep
lokte een grote monarchistische antidemonstratie uit op het Malieveld in Den Haag.
De eisen van de socialisten konden voorlopig
worden genegeerd.
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De les uit deze geschiedenis voor politici is:
smeed het ijzer wanneer het heet is, maar zet je
zelf niet buiten spel. Een aantal eisen werd
overigens enkele jaren later toch ingevoerd,
waaronder het vrouwenkiesrecht en de
achturen-werkdag.
De Eerste Kamer werd niet afgeschaft. Honderd
jaar na de 'Roode Week' strijden nu vier
kandidaten om het PvdA-lijsttrekkerschap bij de
komende Eerste Kamerverkiezingen. Wanneer
het kabinet Rutte III volgend voorjaar
waarschijnlijk zijn meerderheid in de Eerste
Kamer verliest, is het verstandig dat de winnaar
die historische les in acht neemt bij pogingen
het kabinetsbeleid in linkse zin bij te sturen:
smeed het ijzer als het heet is, maar zet jezelf
niet buiten spel. Samenwerking met andere
linkse partijen en organisaties ligt daarbij voor
de hand.
Ruud Koole
(kandidaat-lijsttrekker PvdA Eerste Kamer;
www.ruudkoole.nl)
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Agenda Algemene Ledenvergadering
11 december 2018 in het Posthuistheater
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
uitbreiding bestuur
4.Vaststellen verslag vorige
ledenvergadering
5. Marijke Roskam Provinciale
Statenverkiezingen
6. Pauze
7. Werkplan 2018 discussietafels
8.Begroting
9.Kascommissie vaststellen
10.Nieuws uit de fractie en van de wethouder
11. Afscheid oud-bestuursleden en Coby van
der Laan
11.Rondvraag
12.Sluiting
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Werkplan bestuur

Het bestuur wil zich gaan inzetten nieuwe leden
te werven, en dan met name jonge leden.
Jongeren
De PvdA is een politieke partij die voor een
groot deel bestaat uit ouderen eden. Het
bestuur is zich bewust van de noodzaak om
jonge mensen aan te trekken. Samen met de
Jonge Socialisten willen we jongeren proberen
te bereiken door een denktank op te richten
waarbij jongeren, wel of geen lid, gesprekken
kunnen voeren over onderwerpen die hun
bezighouden. Een aankondiging zou in de
Heerenveense Courant kunnen en we zouden
scholen kunnen vragen om leerlingen te wijzen
op de denktank. Ook sociale media en de
website kunnen hierbij gebruikt worden. De
bijeenkomsten kunnen worden ondersteund
door een wethouder, de fractie of andere
deskundigen uit te nodigen. Het doel is om
jongeren te interesseren voor de politiek en
hopelijk een paar leden erbij te krijgen.
Daarnaast willen we jongeren duidelijk maken
dat politiek ook leuk kan zijn, door gezellige
activiteiten te organiseren. Zoals Popstad
Heerenveen erbij te betrekken en tevens
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sprekers uit het politieke veld uit te nodigen.
Een bezoek aan de Tweede Kamer. Caféborrels
te organiseren. Een miniconferentie. Etc.

Ombudsteam

Het bestuur van de PvdA Heerenveen is van
mening dat het ombudsteam in haar huidige
opstelling niet werkt. Door af en toe in zaaltjes
te gaan zitten, is het team te onzichtbaar en
worden te weinig mensen bereikt. Er zal meer
structuur moeten komen.

Het bestuur doet een voorstel om een nieuw
vorm te zoeken, waarbij gedacht wordt aan de
volgende punten:

Iemand staat met naam, foto en
telefoonnummer op de website. Waardoor
mensen weten met wie ze te maken krijgen
wanneer ze contact willen. Het bestuur draagt
bestuurslid Janneke Peetsma voor om deze
taak op zich te nemen.
Er zijn een tweetal personen lid van het team en
bovendien is een fractielid betrokken. De leden
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van het ombudsteam en het fractielid hebben
een goed onderling contact om signalen die
eenieder meekrijgt, naar elkaar door te spelen.
Er worden flyers gemaakt, waarbij gedacht
wordt om deze in bijvoorbeeld De
As, De
Kempenaer en het MFA Oudeschoot neer te
leggen. Bovendien kunnen flyers uitgedeeld
worden tijdens activiteiten van de PvdA.
Het ombudsteam heeft kennis van de
mogelijkheden om mensen, die hulp zoeken, te
verwijzen. De juiste adressen zijn paraat.
Het ombudsteam is bereid om zich open te
stellen voor scholing. En is daarom betrokken bij
het landelijke netwerk.
Het ombudsteam kan zich ook bezighouden met
het uitschrijven van een thema, waarbij eerst
onderzoek wordt gedaan hoe dit thema leeft bij
mensen.
Om vervolgens ergens zitting te
gaan nemen in een zaal en mensen uit te
nodigen. Hierbij zou een wethouder een
rol kunnen spelen. Of een andere deskundige.

Ouderen

Ook willen we een andere aanpak als het gaat
om onze ouderen binnen de afdeling. De PvdA
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heeft maar liefst 159 leden die ouder zijn dan 65
jaar. Op dit moment worden er
ouderenochtenden georganiseerd, en dit wordt
op zich gewaardeerd, maar niet alle ouderen
worden hiermee bereikt. Niet iedereen is in staat
om naar een bijeenkomst te gaan.
Het idee is nu om ouderen thuis op te zoeken
en een kopje koffie met ze te gaan drinken.
Wethouder Jelle Zoetendal heeft zich
aangemeld om hiermee aan de slag te gaan.
Maar ook het bestuur wil graag aanschuiven,
omdat zij denkt met huisbezoeken het
oorspronkelijke thema eenzaamheid meer eer
aan te doen.
Daarnaast wil het bestuur, om financiële reden,
de rozen op 1 mei afschaffen. Een andere
mogelijkheid is de leeftijd te verhogen. We
hebben het dit jaar ook al gedaan (van 65 jaar
naar 70 jaar). Bijkomend voordeel is dat je het
milieu ook hier spaart. De 1 mei bijeenkomst is
belangrijk genoeg om door te laten gaan, maar
dan graag samen met een andere gemeente.

READ!

In het jaarverslag is al naar voren gekomen dat
we weinig financiële middelen tot onze
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beschikking hebben. Het bestuur heeft daarom
gedacht om het nieuwsblad de READ! zoveel
als mogelijk is digitaal te verzenden. De leden
die geen e-mail hebben of geen mails willen
ontvangen blijven het blad op papier ontvangen.
Inge Peetsma is bezig met het nieuwe ontwerp
van het blad. Het eerste exemplaar heeft u
inmiddels. Er is hierover contact geweest met
het partijbureau.
Een ander bijkomend voordeel is dat er minder
papier nodig is en een van de speerpunten van
de PvdA is natuurlijk duurzaamheid.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Het is op 18 november 2019 100 jaar geleden
dat Ferdinand Domela
Nieuwenhuis is overleden.
Het bestuur wil graag hier
aandacht aan besteden en
wil een werkgroep
oprichten. Leden kunnen
zich hiervoor aanmelden.
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Verslag ledenvergadering Partij van
de Arbeid Heerenveen
Woensdag 28 maart 2018
1. Opening
Voorzitter Jurrit Visser heet om 20.00 uur de 40
aanwezige leden van harte welkom. De 4 leden
die in de afgelopen periode zijn overleden,
worden kort herdacht.
Afwezig met kennisgeving zijn de leden: geen
meldingen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen
-

Alle partijleden die aan de voorbereiding
van de verkiezingen een bijdrage hebben
geleverd, willen wij graag bedanken. Op
vrijdag 20 april is er een informeel
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samenzijn voor deze leden, met een
hapje en een drankje, bij Brasserie de
Cuyper Dracht 8 in Heerenveen.
- De 1 mei viering is dit jaar op dinsdag 1
mei in het Posthuis Theater in
Heerenveen met het Roode Koor en als
spreker Bertus Mulder. Bertus was van
1995 tot 2007 gedeputeerde en
gewestelijk voorzitter tot 2011.
4. Vaststellen verslag ledenvergadering 28
november 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met
dank aan secretaris Jeroen de Vries.
5. Jaarverslag bestuur 2017
Voorzitter Jurrit gaat kort in op een aantal items
uit het voorliggende bestuursverslag over 2017
en de activiteiten die door het afdelingsbestuur
zijn opgepakt en georganiseerd. Er zijn geen
vragen over het jaarverslag. Het Jaarverslag
2017 wordt door de leden vastgesteld.
6. Financiële zaken 2017
Penningmeester Marianne Koen deelt de
jaarrekening over 2017 rond en geeft een
toelichting. Er zijn verder geen vragen van de
leden.
A. Verslag kascommissie. De kascommissie
bestaande uit Anneke Vondeling en
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Wolter Postma 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,
gehoord hebbende de toelichting van de
penningmeester en het verslag van de
kascommissie, stelt de Jaarrekening 2017
vast.
C. Decharge. Het bestuur wordt decharge
verleend voor het gevoerde financiële
beleid in 2017.
D. Kascommissie 2018. De termijn van
Wolter Postma is verlopen. Kandidaat
voor de vacature is Margje Jonker – de
Veen. De leden gaan akkoord met de
benoeming van Margje tot lid van de
kascommissie.
7. Fractie
a. Jaarverslag fractie 2017
Roelof Offringa geeft een toelichting op het
jaarverslag dat vervolgens door de leden wordt
vastgesteld.

b. Afscheid vertrekkende raadsleden
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Voorzitter Jurrit bedankt alle raadsleden die in
de afgelopen periode voor de PvdA in de raad
van Heerenveen hebben gezeten. In een
persoonlijk woordje bedankt hij de aanwezige
raadsleden. Jurrit geeft aan dat er nog geen
afscheid van Coby wordt genomen. Coby blijft in
functie tot het nieuwe college is geïnstalleerd en
van haar wordt in een door de gemeente
georganiseerde bijeenkomst afscheid genomen.

8. Verkiezingen bestuur en rooster van aftreden
a. De bestuursleden Jurrit Visser, Marianne
Koen, Jeroen de Vries en Tom Kroon zijn
aftredend en niet herkiesbaar. De volgende 3
partijgenoten worden door de leden als nieuw
bestuurslid in functie benoemd: voorzitter Roelof
Veldhuis, secretaris Ineke van Aalderen en
penningmeester Minke Jongsma. De vacature
van Tom Kroon wordt niet ingevuld: er zijn geen
kandidaten. Het bestuurslid Marijn Molema is
aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten gesteld en Marijn wordt
herkozen voor een volgende termijn. Het ‘oude’
bestuur blijft nog een aantal weken functioneren
om een goede overgang naar het ‘nieuwe’
bestuur mogelijk te maken.
b. In de Nieuwsbrief van zondag 25 maart 2018
is een aangepast voorstel rooster van aftreden
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gepubliceerd. Het rooster van aftreden wordt op
basis daarvan als volgt vastgesteld: voorjaar
2019 Herman Mutgeert en Janneke Peetsma en
voorjaar 2020 Marijn Molema, Minke Jongsma,
Ineke van Aalderen en Roelof Veldhuis.
9. Pauze
10. Verkiezingen leden Gemeenteraad op
woensdag 21 maart 2018
Onder leiding van Frank van Hout blikken Jelle
en Wanda uitgebreid terug op deze
verkiezingen langs de lijnen: uitslag, campagne,
nieuwe fractie en nieuw college. Vervolgens is
het woord aan de leden die in dialoog gaan met
Jelle en Wanda en onderling. Tenslotte blikt
voorzitter Jurrit Visser zelf ook terug op de
afgelopen periode. Hij constateert dat niet alles
rimpelloos is verlopen maar binnen de PvdA
Heerenveen speelt altijd wel wat maar dat hoort
ook bij een levendige en betrokken afdeling.
11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de
aanwezigheid en inbreng om 22.20 de
vergadering
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Fijnstof door Herman Mutgeert

Een van de eerste besluiten die het vorige
kabinet, waarvan de PvdA deel uitmaakte, heeft
genomen was het verhogen
van de snelheid op
autosnelwegen naar 130 km
per uur. Dit zal ongetwijfeld
in het kwartetspel van
Wouter Bos zijn ingebracht
door de vroemmm-partij, de
VVD.

De VVD stond daags na de
beëdiging van het kabinet met 130 km-borden
langs de weg. Zo, dat hebben we maar even
mooi versierd dachten Mark Rutte en zijn
verkeersminister Melanie Schultz, een wens van
vele kiezers en lobbygroepen is vervuld. Een
knappe vent/meid die dit nog terugdraait.
Nu is het zeer aantrekkelijk om zo snel mogelijk
van A naar B te reizen en zelfs
sociaaldemocraten zijn niet vies van een beetje
scheuren over de autosnelwegen. Niets
menselijks is ons vreemd.
Ondertussen kennen we het klimaatverdrag van
Parijs en langzamerhand is iedereen ervan
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overtuigd dat de opwarming van de aarde een
niet te ontkennen feit is. De dieselmotoren die
aanvankelijk een oplossing van alle problemen
zouden zijn, blijken door allerlei gesjoemel dikke
milieuvervuilers te zijn. Vele binnensteden in
binnen en buitenland zijn of worden afgesloten
voor de vervuilende diesels om aan de
Europees norm te voldoen. En die norm is
opgesteld om het leefklimaat van de burgers te
beschermen.
Uit onderzoek blijkt dat ook fijnstof een
belangrijk gezondheidsrisico voor de mens is.
Wonen langs de snelweg is net zo schadelijk als
het roken van een paar pakjes sigaretten per
week.
Er zijn voldoende redenen om de snelheid van
het verkeer naar beneden te brengen, minder
milieubelasting, CO2-uitstoot geluidhinder en
fijnstof. Naast het milieuvoordeel, is de
verkeersveiligheid ook nog eens een belangrijk
voordeel bij een langere snelheid zowel op
snelwegen als provinciale wegen.
Frankrijk, een beetje groter dan Nederland,
verlaagt zelfs de snelheid op de provinciale
wegen. En wie de Verenigde Staten wel eens
heeft bezocht, weet dat daar de rijstijl en
snelheid aanmerkelijk lager en relaxter is dan in
ons kikkerlandje.
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Kunnen we hier wat aan doen?
Het komend jaar zijn er weer verkiezingen en de
programma’s hiervoor worden nu opgesteld. In
Fryslân kunnen we een keuze maken voor het
welzijn van de burgers, niet door wegblokkades
maar door verlaging van de snelheid naar 120
km. Voor de inwoners van Heerenveen,
omgeven door snelwegen, biedt dat alleen maar
voordelen. Fijne stof om over na te denken.
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