
 

Gewestelijke Voorjaarsvergadering van 21 mei 2016 
Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 28 te Beetsterzwaag, aanvang 10:00 uur 

  

Agendapunt Wijze van behandeling 

1. Opening en mededelingen  

- De voorzitter opent de vergadering 

2. Verslag Gewestelijke voorjaarsvergadering 
PvdA-Fryslân d.d. 22 april 2015 
 

- Vast stellen 

Het verslag van de Gewestelijke voorjaarsvergadering d.d. 22 april 2015 wordt vastgesteld 
 

3. Jaarverslag Gewestelijk bestuur 2015 
 

- Vast stellen 

Het jaarverslag 2015 Gewestelijk Bestuur PvdA-Fryslân wordt vastgesteld 
 

4. Financieel jaarverslag 2015 - Vast stellen 

- Er worden vragen gesteld over de positie van de heer Rienk de Jong en de eventuele 
financiële gevolgen 

- Het financieel jaarverslag 2015 wordt vastgesteld 
 

5. Verslag kascommissie 
 

- Verslag Betty van der Ven en Mark de 
Lange 

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en wordt akkoord bevonden. De 
kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
 

6. Verkiezing leden kascommissie 
 

 

De heer Mark de Lange (2e keer) en Fimke Hijlkema (1e keer) worden gekozen als lid van de 
kascommissie. De heer Joop v.d. Berg wordt gekozen tot eerst reserve. 
 

7. Verslag Statenfractie 
 

- Ter kennis name 

 

8. Verslag Wetterskipsfractie 
 

- Ter kennis name 

Henni van Asten doet namens de Wetterskipsfractie verslag, ze geeft aan dat water in de stad een 
speerpunt is voor de fractie 
 

9. Verslagen Kamerleden Lutz Jacobi en 
Jacques Monasch 
 

- Ter kennis name 

- Jacques Monasch geeft in een mondelinge bijdrage aan dat zowel de bezuinigingen Zijlstra 
als bezuinigingen Oerol zijn teruggedraaid. Er is sprake van een scheve verdeling tussen de 
Randstad en het platteland. Hij heeft het voornemen om tijdens de Ledenraad van 4 juni 
a.s. een motie in te dienen. Het debat dient nieuw leven te worden ingeblaast.  

- Lutz Jacobi en Jacques Monasch geven aan binnenkort met een uitgebreid verslag te komen    
 welke wordt gepubliceerd in de Reade Tried 
 



10. Rondvraag 
 

 

- De heer Laas Douma had graag gezien dat de uitnodiging eerder was verstuurd. Daarnaast 
geeft hij aan dat de eerstvolgende Ledenraad samen valt met de Slachtemarathon (4 juni 
a.s.). Hier had volgens hem vanuit het partijbureau beter over nagedacht kunnen worden. 

- Wanda Ottens vraagt aandacht voor de motie die door Esther van Dijken over het 
kinderpardon. Indien de motie van voldoende likes wordt voorzien, kan deze worden 
besproken tijdens de  Ledenraad op 4 juni a.s.  

- De heer Sjoerd Keizer vraagt aandacht voor het feit dat hij namens de afdeling 
Kollummerland een verzoek heeft gedaan voor een financiële bijdrage voor het organiseren 
van een activiteit. Hij geeft aan op een laat tijdstip een reactie (4 maanden) te hebben 
ontvangen op zijn verzoek. De conclusie is dat de communicatie niet goed is verlopen. 
 De penningmeester geeft aan dat het van belang is dat een begroting van een 

activiteit van te voren wordt aangeleverd. Daarbij dient een verzoek voor financiële 
ondersteuning in eerste instantie een beroep het activiteitenfonds te worden gedaan. De 
penningmeester biedt zijn excuses aan. 

- De heer Jouke van der Zee vraagt zich af in welke vorm het Gewestelijk Bestuur vervolg 
geeft aan het project Van Waarde. Verder zou de heer van der Zee graag zien dat er door 
het Gewestelijk Bestuur een brief wordt opgesteld die namens de Friese leden aan het 
partijbureau wordt gestuurd over de onvrede van de huidige koers die momenteel door de 
landelijke fractie wordt gevaren. 
 Op 30 mei a.s. vindt er een vervolgbijeenkomst over Van Waarde plaats 
 Door Marco Keizer (ambassadeur Van Waarde) geeft aan dat door verschillende 

afdelingen het Van Waarde project positief is opgepakt en zou dan ook graag zien om niet 
al te veel in de negativiteit te blijven hangen. Het partijbureau heeft tenslotte opdracht 
gegeven voor het uitrollen van het project, daar zullen we hun dan ook aan moeten 
blijven herinneren. 

- Lutz Jacobi vraagt zich af wat de reactie van het partijbestuur en de programmacommissie is 
geweest op het 3x10 puntenplan. 
 Er is geen reactie ontvangen op de stukken die door het Gewestelijk Bestuur op 4 

april jl. aan Hans Spekman en Wim Meijer zijn verstuurd.  
- Edou Hamstra vraagt aandacht voor de locatiekeuze van de vergadering. Met het openbaar 

vervoer was de locatie volgens haar niet makkelijke bereikbaar. Daarnaast geeft ze aan dat 
er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden.  

 

 
De vergadering wordt gesloten en wordt voortgezet met een discussie over participatie, in 
aanwezigheid van mevrouw Jetta Klijnsma, staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 

 

 

 


