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Agenda Jaarvergadering 
1. Opening. 

 

2. Mededelingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering 18 april 2012 (pag. 4,5). 

 

4. Notulen ledenvergadering 9 januari (pag. 6,7). 

 

5. Verslag kascommissie. 

 

6. Benoeming nieuw lid en plaatsvervangend lid kascommissie. 

 

7. Financieel verslag 2012 en begroting 2013 (pag. 10). 

 

8. Werkplan 2013 bestuur (pag. 8). 

 

9. Verkiezing van het bestuur: 

De functie van secretaris en van een lid zijn vacant. Indien u belangstelling heeft, 

kunt u zich    aanmelden bij Wim Kunst of Herman Spoelstra (adres zie achterkant 

Voorwaarts). 

 

10. Vast stellen congres afgevaardigden. Vast stellen gewestelijk afgevaardigden. 

 

11. Bemensing permanente campagnecommissie. 

 

12. Vaststellen profielschetsen van de toekomstige gemeenteraadsleden, lijsttrekker, 

fractievoorzitter en wethouder (v.a. pag. 11). 

 

13. Vorderingen van de commissies: verkiezingsprogramma, groslijst en campagne en 

strategie   (draaiboek pag. 14). 

 

14. Jaarverslag fractie (pag. 15). 

 

15. Actuele zaken uit de fractie. 

 

16. Rondvraag. 

 

17. Sluiting. 
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De PvdA is een stabiele factor in 
Ooststellingwerf  
 
Dit jaar wordt voor de PvdA een cruciaal jaar. 
Op landelijk niveau zal de partij moeten laten 
zien dat ze een vuist kan maken. Daarmee 
bedoel ik dat regeren met de VVD een 
uitdaging is en dat, gezien de verhoudingen in 
de Eerste Kamer, het sluiten van 
compromissen niet valt te vermijden. Het 
Woonakkoord dat PvdA, VVD, D66, 
ChristenUnie en SGP onlangs hebben gesloten 
is daar een goed voorbeeld van. 
  
Het jaar is op lokaal niveau niet minder 
spannend. Over ongeveer een jaar zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen de PvdA is vast 
van plan om een goed resultaat neer te 
zetten. Aan bestuur, fractie en al die actieve 
leden zal het niet liggen. Simon heeft het daar 
ook al over is zijn bijdrage in deze 
Voorwaarts: veel leden zijn al bezig met het 
verkiezingsprogramma, met het opstellen van 
profielschetsen en de samenstelling van de 
kandidatenlijst en met het ontwikkelen van 
een strategie. We zijn op zoek naar nieuwe 
leden en geschikte kandidaten en over niet al 
te lange tijd zal de verkiezingscampagne van 
start gaan. 
  
Aan alles is te merken dat onze afdeling er zin 
in heeft en dat het optimisme eraf spat! Daar 
komt bij dat de PvdA in Ooststellingwerf een 
gezonde en stabiele organisatie is. Natuurlijk, 
er is altijd wel wat. Maar bestuur, fractie en 
leden trekken als één man (m/v) op om het 
sociaaldemocratische geluid te laten horen in 
de raadzaal, op straat en in de bedrijven en 
instellingen die we bezoeken. 
  
Het woord ´stabiel´ is gevallen. En dat brengt 
me bij de perikelen bij Ooststellingwerfs 
Belang (OB). Het geeft natuurlijk geen pas om 
de problemen van andere partijen breed uit 

te meten. De PvdA gaat uit van eigen kracht. 
Maar helemaal negeren van de moeilijkheden 
bij OB zou natuurlijk ook raar zijn, want de 
inwoners van Ooststellingwerf hebben er 
recht op dat hun belangen worden behartigd 
door evenwichtige partijen. En OB is op dit 
moment duidelijk geen stabiele partij. 
  
De PvdA is dat wel. In verleden en heden 
heeft de PvdA bewezen een contante en 
betrouwbare partner te zijn die zich inzet om 
Nederland - en dus ook Ooststellingwerf - 
sterker en socialer te maken.  
 
En ú kunt daar bij helpen. Kom, om te 
beginnen, op woensdag 20 maart 2013 naar 
de jaarvergadering in De Miente en hoor wat 
we allemaal al hebben gedaan en wat we nog 
gaan doen. Laat u stem horen.  
  
Denk mee, discussieer mee, doe mee!  
  
Wim Kunst, voorzitter 
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Verslag van de Jaarvergadering van de 
PvdA, afdeling Ooststellingwerf 
 
Gehouden op 18 april 2012  in de Miente te 
Oosterwolde. 
 
1. Opening. 
    De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen. 

Met kennisgeving afwezig: Joke de Boer, 
Joke Baptist, Appie Boonstra, Hanneke 
Boonstra, Hans Suijling, Joke Dijkstra, Ype 
Dijkstra en Jelke Nijboer. 

 
3. Vaststellen van de notulen van de 
jaarvergadering van 28 maart 2011. 

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld, 
onder dankzegging aan de secretaris. 

 
4. Jaarverslag 2011 van het bestuur. 

Herman Spoelstra merkt op dat hij geen 
ondersteuning geeft bij het samenstellen 
van de Voorwaarts.  Joke de Boer zorgt 
samen met Wim Kunst voor de Voorwaarts. 

 
5. Verslag van de Kascommissie. 

Hendrik Jan Olijve doet verslag. Hij is samen 
met Appie Boonstra bij de penningmeester 
op bezoek geweest en zij hebben de 
boeken bekeken. Alles was prima in orde. 
Aan de  penningmeester wordt decharge 
verleend. 

 
6. Financieel verslag 2011. 

Waar zit de reserve verkiezingsfonds? Dat 
bedrag vind je in het saldo. Kan dat niet 
beter onder een kopje verkiezingsfonds 
worden gebracht?  De penningmeester zal 
er naar kijken. 

 
7. Verkiezing van het bestuur. 
    Voorzitter:  Wim Kunst. 
    Secretaris: Eva Vermoen-Hovingh is  
    niet  herkiesbaar. 

Kandidaat is Geert Jan Andela, goedgekeurd 
door de leden. 

    Penningmeester: Helmig Wiegersma. 
    Leden: Ruud Takkenberg en 1 vacature.  

 Er heeft zich niemand gemeld om het 
bestuur te komen versterken. 
Kascommissie: Hendrik Jan Olijve en Hans 
Suijling, plv. Henk Oostland. 
De voorzitter spreekt de scheidende 
secretaris Eva Vermoen toe en geeft haar 
een schitterend boeket rode rozen . 
Eva draagt de map met ingekomen stukken 
aan de nieuwe secretaris over. Andere 
zaken zal zij bij Geert thuis afleveren. 

 
Na punt 7 is de verdere notulering 
overgenomen door Geert Jan Andela 

 
8. Afgevaardigden naar congres, het 
gewest e.d. 
Congresafgevaardigde is Ruud Takkenberg. 
Plaatsvervanger: Wim Kunst. 
Afgevaardigde naar het gewest is Herman 
Spoelstra.  
Plaatsvervanger: Henk Oostland. 

 
9. Verslag van de Permanente Campagne    
commissie. 
Ruud Takkenberg doet verslag. Het loopt 
niet zoals het zou moeten. Hij wil op dit 
moment eerst proberen om een sterke kern 
bij elkaar te krijgen. Het bepalen van een 
strategie en welke activiteiten daarbij horen 
wordt later gedaan.  

 
Op dit moment worden er wel af en toe 
campagneactiviteiten georganiseerd: 

 
In de maanden maart en april hebben een 
paar fractieleden gecanvast in Oosterwolde 
en Haulerwijk; 
In de maand juni staat er een zogenaamde 
Babbelbox gepland. Het idee is om via een 
podium, á la Man Bijt Hond, iedere inwoner 
van de gemeente spreekrecht te geven; 
In de maanden september/oktober staat er 
een Sponsorloop op de agenda. De 
opbrengst hiervan gaat naar een nog nader 
te bepalen goed doel. Verdere details van 
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de sponsorloop moeten nog worden 
uitgewerkt. 

 
PAUZE 
 
10. Verslag van de fractie over het jaar 2011. 
Simon ter Heide doet verslag.  2011 was een 
jaar van successen, maar ook van 
teleurstellingen. In sommige gevallen zat de 
fractie op één lijn met delen van de coalitie, in 
andere gevallen zat zij weer stevig in de 
oppositiebanken. 
Op dit moment heerst er een slechte en 
wantrouwige sfeer in de gemeenteraad. 
Afgelopen jaar heeft de fractie verschillende 
successen kunnen boeken. Een paar weken 
geleden heeft de coalitie echter de gelederen 
gesloten en wordt elk initiatief van de PvdA 
afgeschoten, onafhankelijk van de waarde 
hiervan. Tijdens een paar vergaderingen heeft 
dit tot confrontaties geleid. 
 
11. Ombudsteam. 
Naar voorbeeld van Hans Spekman zijn 
raadsleden Fimke Hijlkema en Jelke Nijboer 
bezig geweest met het opzetten van een 
Ombudsteam. Er is in het verleden al een 
Ombudsteam geweest in onze afdeling, 
hoofdzakelijk gedaan door Joke de Boer.  
Fimke en Jelke hebben informatie opgedaan 
bij de afdeling Weststellingwerf, aangezien 
deze al een goed functionerend Ombudsteam 
hebben met een groot netwerk van 
specialisten. 
 
Het idee is om in Ooststellingwerf van één 
persoon het centrale meldpunt te maken. Bij 
een melding zijn twee specialisten dan binnen 
24 uur ter plaatse. Aangezien 
Weststellingwerf al een goed functionerend 
Ombudsteam heeft, wordt gekeken of in 
sommige gevallen problemen uit onze 
gemeente door hun behandeld gaan worden. 
 
12. Rondvraag. 
Wim Kunst: Wim Kunst wil ook wel eens wat 
leuks gaan doen met zijn partijgenoten. Hij wil 

een keer een bijeenkomst organiseren die 
niets te maken heeft met campagne voeren, 
de landelijke politiek of zware politieke 
onderwerpen Hij zit te denken aan een sociaal 
cabaret aan het eind van dit jaar. 
Ruud Takkenberg: Op 1 mei viert de PvdA 
Ooststellingwerf weer de Dag van de Arbeid. 
´s Avonds wordt begonnen met activiteiten in 
het Klimbos te Appelscha, waarna er een 
mogelijkheid is voor een barbecue. Een 
uitnodiging met meer details zal nog volgen. 
Hendrik-Jan Olijve 1:  Hendrik-Jan vraagt zich 
af waarom hij nooit meer de Voorwaarts 
hoeft rond te brengen. Eva Vermoen 
antwoord dat dit al door Joke de Boer is 
overgenomen. 
Hendrik-Jan Olijve 2: Hij wil graag dat de 
fractie ook aandacht besteed aan de 
problemen van de Voedselbank. Lien 
Dankbaar antwoordt dat de Voedselbank niet 
veel van zich laat horen. Daarnaast zijn er in 
onze gemeente niet veel mensen die er een 
beroep op doen. 
 
 
13. Sluiting van de vergadering. 
De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt 
alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst 
iedereen wel thuis en tot ziens. 
 
 

Herman Spoelstra  
    secretaris 
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Notulen ledenvergadering PvdA 
Ooststellingwerf op 9 januari 2013 
 
Opening: 
Voorzitter Wim Kunst opent de vergadering 
en heet iedereen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Secretaris Geert Jan Andela neemt afscheid 
wegens gezondheidsredenen. De voorzitter 
bedankt hem voor alle werkzaamheden die hij 
heeft verricht en overhandigt hem een 
kadobon.  
Vice-voorzitter Ruud Takkenberg is sinds 
enige tijd ernstig ziek, de voorzitter licht dit 
toe. 
 
Mededelingen: 
Appie Boonstra zegt dat iedereen de groeten 
moet hebben van Trinus Eijer uit Appelscha. 
Met kennisgeving afwezig zijn: Marian Jager, 
Sytze Rijpstra, Hans Suyling en Hendrik Jan 
Olijve.  
 
Notulen van ledenvergadering 7 nov.: 
De heer H. Oostland vraagt n.a.v. de notulen 
naar het bedrag dat is betaald voor de sloop 
van Jonge Poerink. Raadslid Jelke Nijboer legt 
uit dat de gemeente € 75.000 heeft 
bijgedragen. De helft is nog niet betaald, 
omdat het puin nog niet is opgeruimd. Als er 
woningen zouden komen moet het gebied 
gesaneerd worden. 
Mevr. L.  Dankbaar vraagt n.a.v. de notulen 
wat er is verbeterd aan het gebouw van 
Boschma. Dat betreft vooral de omgeving van 
het gebouw (bosjes e.d.). De notulen worden 
goedgekeurd. 
 
Vast stellen draaiboek voor de 
gemeenteraadsverkieziengen: 
Het draaiboek wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer S. ter Heide geeft aan dat hij de 
meeste maandagen niet kan vergaderen.  
 
Benoeming groslijstcommissie: 
De vergadering gaat akkoord met de 
benoeming van: Marian Jager, Pieter Bouma, 

Jan Vledder, Henk Feitsma en Pyt Liemburg. 
Mevr. M. Jager en de heer P. Bouma zullen 
samen het voorzitterschap op zich nemen, 
onderling hebben zij taken verdeeld, 
afgesproken is dat mevr. Jager woordvoerder 
zal zijn. 
 
Benoeming strategiecommissie: 
De vergadering gaat akkoord met de 
benoeming van: Ype Dijkstra, Pieter Bouma, 
Arnold Hofstra, Janet v.d. Wal, Lien Dankbaar 
en Jesper Christensen. 
De heer J. Vledder geeft aan het werk van de 
strategiecommissie van groot belang te 
achten. Hij is van mening dat er een goede 
regie moet komen tussen de commissies. De 
heer P. Bouma zegt dat de personen die in 
beide commissies zitten deze coördinatie taak 
op zich kunnen nemen. 
 
Benoeming 
verkiezingsprogrammacommissie: 
De vergadering gaat akkoord met de 
benoeming van: Appie Boonstra, Jan Vledder, 
Jan Smit en Henk Oostland.  
 
Nieuws uit de fractie: 
Fractievoorzitter de heer S. ter Heide vertelt 
dat in december de cultuurnota aan de orde 
kwam. Dit leverde felle discussies op omdat 
de PvdA deze nota niet omarmde. Het 
cultuurbeleid is vooral budget gestuurd.  
De heer G. Kuiper vraagt naar de 
verhoudingen in de gemeenteraad. De heer 
Ter Heide legt uit dat het vanaf het begin niet 
lekker loopt tussen oppositie en coalitie. Er is 
blokvorming tussen beide ontstaan. Met 
name tussen PvdA en VVD klikt het niet, dat 
komt omdat de VVD op de persoon speelt. De 
PvdA-fractie houdt zichzelf ook regelmatig de 
spiegel voor. 
De heer A. Boonstra zegt dat we ons de vraag 
moeten stellen: “Waarom zouden mensen op 
de PvdA stemmen?” De suggestie wordt 
gedaan dit punt mee te nemen in de 
strategiecommissie. 
De verhouding tussen Ooststellingwerfs 
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Belang en de PvdA komt aan de orde. De heer 
W. Kunst geeft aan dat de PvdA 
gebiedsgericht en dat OB meer dorpsgericht 
denkt.  
De heer G. Kuiper zegt dat een sterk punt van 
OB is dat zij in de laatste dagen voor de 
verkiezingen een intensieve en opvallende 
dorpsgerichte campagne houden. 
De heer J. Smit zou graag zien dat de PvdA 
een thema naar zich toe trekt, bijv. 
werkloosheid. 
De heer G. But zegt dat het probleem is dat 
het college vaak onderwerpen naar zich toe 
trekt die worden aangedragen door de raad. 
De heer P. Bouma concludeert dat het 
belangrijk is dat we aantonen wat het college 
van de PvdA heeft overgenomen. 
 
Rondvraag: 
De heer H. Oostland vraagt naar de 
vorderingen t.a.v. de oprichting van het 
Ombudsteam. De heer J. Nijboer legt uit 
welke stappen inmiddels genomen zijn. Op 13 
maart is er weer een vergadering. De 
bedoeling is in mei een 
oprichtingsvergadering te houden in 
aanwezigheid van Hans Spekman en Lutz 
Jacobi. 
 
Sluiting: 
Voorzitter Wim Kunst dankt een ieder voor 
zijn inbreng en sluit de vergadering. De 
vergadering gaat over in een nieuwjaarsborrel 
met Molukse hapjes. 
 
 
 
 

-0-0-0- 
 
 

College dekt de gaten van Caparis met 
WMO-geld (artikel van Fimke Hijlkema p.o. 

niet opgenomen in  Voorwaarts oktober 
2012) 
 

De NOS en de Grijpvogel hebben er niet 
uitgebreid bij stilgestaan, maar er is wel veel 
gepraat over de WMO-gelden. Gedurende 
enkele jaren bleef er geld over in het kader 
van de WMO omdat er minder geld werd 
uitgegeven voor hulpmiddelen en 
woningaanpassingen dan waarvoor wij geld 
ontvangen. Dat overgebleven geld werd in 
een reserve gestopt: de WMO-reserve. Onze 
fractie vond dat deze reserve na verloop van 
tijd wel erg hoog werd. Wij hebben dan ook 
gevraagd de middelen in te zetten voor 
(andere) WMO-doeleinden. Dat betekent niet 
dat er meer hulpmiddelen moeten worden 
verstrekt, maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers 
en mantelzorgers betere ondersteuning 
zouden krijgen. De WMO kent tenslotte 
negen prestatievelden en die prestatievelden 
hebben allemaal onze warme belangstelling. 
Het college stelde dan ook voor de WMO-
reserve af te romen op anderhalf miljoen 
euro en het resterende bedrag in de 
Algemene Reserve te stoppen. Dat geld kan 
dan dus gebruikt worden om bijvoorbeeld De 
Jonge Poerrink te slopen of om extra 
personeel aan te trekken op het 
gemeentehuis. 
Onze fractie is daar op tegen, wij willen dat 
het geld besteed wordt aan maatschappelijke 
doelen.  
Maar helaas de meerderheid heeft anders 
beslist. Uiteraard leggen wij ons bij die 
meerderheid neer. De raad heeft dus een 
plafond in de WMO-reserve aangebracht (op 
zich is daar nog mee te leven), maar het 
college heeft tegelijk voorgesteld (en daar 
was ook een meerderheid voor) om de 
reserve op 1,5 miljoen te houden om 
bepaalde risico’s op te vangen, zoals de 
kosten voor het herstructureringsfonds van 
Caparis in verband met de Wet werken naar 
vermogen (€ 281.000) en de tekorten van 
Caparis (€ 700.000), de ingeboekte 
bezuiniging op de huishoudelijke hulp (€ 
200.000), de aandachtsgebieden Oosterwolde 
Zuid en Haerenkwartier (€ 60.000 per jaar, 
drie jaar lang). En het college wil wel € 10.000 
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euro van de reserve besteden aan 
mantelzorgers. Wij hebben geen enkele 
moeite met deze laatste bestemming. 
Mantelzorgers verdienen een goede 
ondersteuning. Er wordt namelijk steeds 
meer van uit gegaan dat mantelzorgers zorg 
van professionals overnemen om de 
(zorg)kosten te drukken. Het is dan van groot 
belang dat die mantelzorgers worden ontlast, 
anders komt het ‘op de kop verkeerd’.  
De tekorten bij Caparis dekken uit WMO-geld 
betekent dat we geld voor de ene zwakke 
groep aan de andere zwakke groep besteden. 
Per saldo komt de gehele groep dan volgens 
ons nog steeds tekort. Een zorgelijke 
ontwikkeling, die wij vooralsnog niet hebben 
kunnen keren in de raad omdat de 
collegepartijen achter het collegevoorstel 
staan. Even leek het er op dat het tij te keren 
was, want zowel in de commissie Planning en 
Control als in de commissie Welzijn meldde 
de fractie van OB dat WMO- geld voor WMO 
doeleinden bestemd moest blijven. In de 
raadsvergadering meldden zij vervolgens dat 
zij door een gesprek met wethouder Van Esch 
op andere gedachten waren gebracht en het 
collegevoorstel alsnog steunden.  
Onze fractie heeft  er vooral problemen mee 
omdat er op dit moment reserve op reserve 
wordt gevormd ter voorbereiding op (nog) 
slechtere tijden. Volgens ons is het nu echter 
al een slechte tijd voor onze burger en moet 
je, door nu te investeren in plaats van te 
reserveren, deze burger steunen en kracht 
geven. 

Fimke Hijlkema 

Werkplan 2013 PvdA Ooststellingwerf  
 
Het jaar 2013 staat in het teken van de 
voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen die in 2014 
plaatsvinden. Een draaiboek is hiervoor 
gemaakt. De activiteiten van de afdeling 
zullen ook hierop aansluiten. 
De Permanente Campagne Commissie( PC) zal 
actief blijven in 2013 en tevens plannen 
maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast een groslijst- en campagnecommissie 
wordt ook een strategiecommissie ingesteld.  
 
Stand van zaken in de afdeling 
Ooststellingwerf 
De afdeling heeft op dit moment ongeveer 
130 leden.  
Het afdelingsbestuur bestaat uit 4 leden, de 
voorzitter, de secretaris, de penningmeester 
en een bestuurslid.  
Het afdelingsbestuur komt 11 keer per jaar 
bijeen. Vanuit het bestuur is een linking-pin 
met de fractie. 
Het afdelingsblad “Voorwaarts” verschijnt een 
aantal keren per jaar, wanneer er een 
ledenvergadering is. Naast de 
ledenvergaderingen over huishoudelijke 
zaken worden jaarlijks twee thema-
bijeenkomsten georganiseerd in 
samenwerking met de fractie. Meestal 
worden sprekers uitgenodigd om een 
inleiding te houden over een bepaald 
onderwerp, daarna kan er dan over het 
onderwerp gediscussieerd worden.  
Het werkplan van het bestuur voor de jaren 
2010 tot 2014 is in uitvoering. 
Er wordt een website bijgehouden door de 
webmaster. Daarnaast wordt maandelijks een 
nieuwsbrief van de PvdA Ooststellingwerf per 
e-mail verstuurd.  
De afdeling wordt vertegenwoordigd op het 
congres door de congresafgevaardigde en de 
plaatsvervangend congresafgevaardigde. In 
het gewest wordt de afdeling 
vertegenwoordigd door een lid en een 
plaatsvervangend lid. 
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Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit vijf 
leden en twee opvolgers. De PvdA maakt 
geen deel meer uit van het College van 
Burgemeester en Wethouders. 
De fractie houdt driemaal in de maand een 
fractievergadering op donderdag. Deze 
fractievergadering wordt meestal bijgewoond 
door een lid van het bestuur.  
Regelmatig vergaderen bestuur en fractie 
samen over organisatorische zaken. 
 

Activiteiten agenda PvdA 
Ooststellingwerf 2013 
 
Januari 
9 jan. Ledenvergadering (benoeming groslijst-
, verkiezingsprogramma-  
en strategiecommissie). 
Gewestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst.  
28 jan. Bestuursvergadering.  
 
Februari 
25 febr. Bestuursvergadering. 
. 
Maart 
Ledenvergadering (jaarvergadering en 
vaststellen profielschets gemeenteraadslid, 
wethouder en lijsttrekker).  
25 maart Bestuursvergadering. 
Gewestelijke voorjaarsvergadering. 
 
April 
29 april Bestuursvergadering. 
 
Mei  
1 mei – viering. 
27 mei Bestuursvergadering. 
 
Juni 
Ledenvergadering, thema avond. 
24 juni Bestuursvergadering. 
 
Augustus 
26 aug. Bestuursvergadering 
 
September 
Straten-Generaal actie. 

30 sept. Bestuursvergadering. 
 
Oktober 
Ledenvergadering, thema-avond 
28 okt. Bestuursvergadering (opstellen 
werkplan en de begroting 2014). 
Gewestelijke najaarsvergadering. 
 
November 
18 nov. Bestuursvergadering (over 
amendementen verkiezingsprogramma). 
25 nov. Ledenvergadering (vast stellen 
kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 
en verkiezingsprogramma). 
 
December  
16 dec. Bestuursvergadering. 
 
De data voor de ledenvergaderingen en 
andere geplande acties worden gepubliceerd 
in het afdelingsblad “Voorwaarts” en vermeld 
op de website. 
 
In bovenstaand schema moeten de 
activiteiten in het kader van de permanente 
campagne nog worden ingevoegd (canvassen 
/ uitdelen rozen etc.). Daarnaast neem het 
bestuur deel aan werkbezoeken van de 
fractie. 
 
Nieuw is dat de fractie in 2013 een aantal 
thema fractievergaderingen organiseert, 
waarvoor alle leden worden uitgenodigd.  
 
In het jaar 2013 zal naast de reguliere 
activiteiten ook aandacht moeten zijn voor 
het verder groeien van het budget voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 
De intentie is om in 2013 te starten met een 
Ombudsteam, dat zal ook een startbudget 
nodig hebben voor promotie activiteiten. 
 
Verder geldt voor bovenstaand schema dat 
wijzigingen zijn voorbehouden. 
 
Herman Spoelstra, wnd. secretaris. 
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Financieel verslag PvdA Ooststellingwerf 2012 
 

Inkomsten  Uitgaven  

Saldo 3199,15 Betalingsverkeer      17,59 

Thema avond wonen   500,00 Bestuurskosten    128,62 

Bijdrage raadsfractie   900,00 Thema avond wonen    906,05 

Afdracht Gewest PvdA 
Fryslân 

1181,62 Vergaderkosten    268,70 

  Feestelijke avond rond 
film over Rients Gratema 

 
   420,70 

  Advertentiekosten 
Tweede 
Kamerverkiezingen 

 
 1139,79 

  Afdelingsblad 
Voorwaarts 

   418,30 

  Attentie bloemen      17,95 

  Saldo   2463,07 

Totaal 5780,77 Totaal   5780,77 

 
Toelichting:  
Het saldo is verlaagd door de advertentiekosten voor de Tweede Kamerverkiezingen, die niet 
begroot waren. Verder waren de kosten voor de thema avond over wonen, hoger dan begroot. Bij 
het Gewest is hiervoor achteraf subsidie aangevraagd, maar dat is niet gehonoreerd. 
 
 
Begroting PvdA Ooststellingwerf 2013: 
 

Inkomsten  Uitgaven  

Gewest 1200 Bestuurskosten   200 

Raadsfractie   900 Ledenvergaderingen   265 

  Communicatie 
(Voorwaarts) 

 700 

   Permanente campagne  200 

  Thema vergaderingen  500 

  Diverse uitgaven    50 

  Bankkosten    40 

  Verkiezingsfonds  145 

Totaal 2100 Totaal 2100 
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Profielschetsen  
PvdA/gemeenteraadsverkiezingen 
Ooststellingwerf 2014 
 
Inleiding: 

De gemeente Ooststellingwerf gaat een tijd 
van grote verandering tegemoet:  
decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg 
en WMO, meer eigen verantwoordelijkheid 
voor de burger, schaalvergroting  in het 
openbaar bestuur en dat alles in economisch 
onzekere tijden. De Partij van de Arbeid  
fractie zal zich de komende periode maximaal 
in moeten zetten  om de sociaal 
democratische speerpunten zoveel mogelijk 
te realiseren, of in een coalitie met andere 
partijen via het collegeprogram of door het 
inbrengen van initiatief voorstellen. 

Het zal voor de burger duidelijk moeten zijn 
waar de Partij van de Arbeid voor staat, wat 
zij wil bereiken, en wat zij heeft gerealiseerd. 
De spelers op dit veld zijn de fractie als 
collectief, het fractielid individueel en de 
lijsttrekker en wethouder in het bijzonder. 
Een optimaal samenspel van deze spelers is 
uitgangspunt. 

Voor de fractie als collectief en de individuele 
fractieleden zijn onderstaande profielen 
opgesteld.  

Bij de lijsttrekker en de wethouder past 
wellicht nog een extra toelichting. Wij zien de 
lijsttrekker als het politieke gezicht van de 
Partij van de Arbeid in Ooststellingwerf; 
zijn/haar taak is het om de fractie zowel 
intern als extern profiel te geven: de fractie te 
verbinden, te onderhandelen met andere 
partijen in de raad, de relatie met de andere 
fracties en de wethouders te onderhouden, 
maar vooral ook herkenbaar te zijn in de 
samenleving als het gezicht van de Partij van 
de Arbeid in de gemeente. 

De wethouder zorgt dat de punten uit het 
coalitieakkoord worden uitgevoerd, handelt 

binnen de door de raad gestelde kaders op 
een transparante en integere wijze volgens 
sociaal democratische principes, is 
toegankelijk voor de samenleving, en heeft 
een goed functionerend netwerk. Hij/zij heeft 
bestuurlijke kwaliteiten en is in staat binnen 
het college samen te werken en zijn/haar 
portefeuille adequaat te beheren. De 
wethouder kan worden gekozen uit de leden 
op de lijst, maar ook van buiten worden 
aangetrokken afhankelijk van de gevraagde 
inhoudelijke competenties. 

 

Meest gewenste samenstelling 
gemeenteraadsfractie PvdA. 
 
Het bestuur van de afdeling Ooststellingwerf 
hanteert de volgende uitgangspunten voor de 
meest gewenste samenstelling van de 
gemeenteraadsfractie.  

1. Heeft een evenwichtige 
samenstelling (deskundigheid, 
ervaring, achtergrond, leeftijd, 
geslacht, geografische spreiding en 
contacten in de gemeente spelen 
daarbij een rol). 

2. Investeert in constructieve 
samenwerking, evalueert het eigen 
functioneren kritisch en met enige 
regelmaat en controleert het 
college kritisch op basis van 
actieve informatievergaring. 

3. De fractie vervult een actieve 
agendabepalende en kader 
stellende rol, houdt rekening met 
de belangen van de eigen 
achterban en besteedt intensief 
aandacht aan publieke 
verantwoording.  

4. De fractie ontwikkelt een helder 
naar buiten gericht politiek profiel. 
Draagt in te nemen standpunten 
en ingenomen standpunten met 
daaropvolgende resultaten 
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systematisch baar buiten uit. De 
fractie waakt er voor opgeslokt te 
worden door de grote hoeveelheid 
stukken vanuit het gemeentehuis. 

5. Uitgangspunt is dat minimaal de 
eerste 10 kandidaten voldoende 
capaciteiten en tijd moeten 
hebben om zonder al te veel 
moeite het raadslidmaatschap te 
kunnen vervullen. 

6. De eerste plaats op de 
kandidatenlijst is voor de politieke 
leider en beoogd fractievoorzitter. 

7. Op de lijst staan ook mensen met 
voldoende kwaliteiten om het 
wethouderschap te kunnen 
vervullen. Het is afhankelijk van de 
uitkomst van de 
collegeonderhandelingen wie er 
als meest geschikte wethouders 
kandidaat wordt aangewezen. 
Eventueel wordt een wethouders 
kandidaat van buiten aangezocht. 

8. Om een evenwichtige raadsfractie 
te kunnen vormen is het belangrijk 
mensen met benodigde relevante 
kennis van zaken voor wezenlijke 
taakvelden als financiën en 
economische zaken, ruimtelijke 
ordening en milieu, onderwijs en 
sociale zaken, welzijn en zorg te 
selecteren. 

9. De fractie werkt vanuit een 
gedegen analyse van alle relevante 
gegevens en omstandigheden en 
ontwikkelt vandaaruit een 
strategische lijn voor haar 
optreden. 

10. De fractie investeert in gerichte 
scholing voor de eigen 
ontwikkeling. Daarbij kan onder 
andere gebruik worden gemaakt 
van het uitgebreide aanbod van de 
landelijke PvdA. 
 
 

Profielschets van een raadslid voor de fractie 
van de PvdA: 
 
Voor het profiel van individuele raadsleden 
worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

1. Is lid van de PvdA en straalt dit uit 
door herkenbare, open en 
proactieve houding binnen en 
buiten de fractie. 

2. Is aantoonbaar maatschappelijk 
betrokken, breed geïnteresseerd 
in maatschappelijke 
ontwikkelingen en in staat burgers 
actief te betrekken bij het 
politieke proces. 

3. Is zich bewust van de positie en 
verantwoordelijkheid als 
volksvertegenwoordiger. 

4. Onderschrijft het 
verkiezingsprogramma en zet zich 
in om dit programma te 
verwezenlijken. 

5. Kan in samenwerking met fractie 
en bestuur activiteiten 
organiseren. 

6. Is bereid publiekelijk en actief 
verantwoording af te leggen over 
eigen functioneren richting kiezers 
en de leden. 

7. Gaat de politieke visie van de 
PvdA vertalen in woord en 
geschrift. 

8. Is nieuwsgierig, kritisch en uit 
eigen meningen op onafhankelijke 
wijze. 

9. Beschikt over een zekere mate 
van creativiteit, openheid en 
inlevingsvermogen en gevoel voor 
politieke verhoudingen. 

10. Is in staat tegenwerking te 
incasseren, te relativeren en 
effectief te blijven presteren 
onder tijdsdruk, bij tegenslag, 
teleurstelling of tegenspel. 
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11. Is gericht op samenwerking, zowel 
binnen als buiten de fractie. 

12. Is in staat over standpunten 
compromissen te sluiten. 

 

Profielschets Lijsttrekker 
 
Naast wat voor raadsleden geldt, ook nog een 
aantal extra aandachtspunten met betrekking 
tot de lijsttrekker  

1. nummer één op de lijst, de 
lijsttrekker is het boegbeeld van 
de partij en is de beoogd 
fractieleider. 

2. Draagt het PvdA beleid actief naar 
buiten uit en benut daarbij pers, 
sociale media, website etc. 

3. Handelt politiek strategisch, zowel 
binnen als buiten de raad. 

4. Kan mensen binden en verbinden 
5. Is in staat analytisch en strategisch 

te denken en te handelen 
Profielschets wethouder PvdA 
Ooststellingwerf. 
 
In het onderstaande profiel, dat bedoeld is als 
meetlat voor (potentiële) wethouders, komt 
een aantal eigenschappen voor een 
wethouder ‘nieuwe stijl’ aan bod. Het profiel 
heeft vooral betrekking op de rol van de 
wethouder ten opzichte van de 
gemeenteraad en de bevolking.  

Eigenschappen van de wethouder. 

Persoonlijk 

1. De wethouder is initiatiefrijk. 
2. De wethouder is integer en 

transparant 
3. De wethouder heeft statuur en 

uitstraling.  
4. De wethouder investeert in 

contacten met burgers, 
maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven. 

 

Vaardigheden 

1. De wethouder functioneert 
zelfstandig en onafhankelijk ten 
opzichte van de raad. Hij vormt 
zelfstandig zijn mening en 
respecteert de kaders die de raad 
stelt. 

2. De wethouder neemt binnen deze 
kaders zijn eigen 
verantwoordelijkheid, maar zoekt 
daarbij ook nadrukkelijk de 
samenwerking met de PvdA 
fractie. 

3. De wethouder weet wat 
onderhandelen is. Hij heeft een 
goed gevoel voor de politieke 
besluiten en handelt daarbij 
vanuit het PvdA gedachtengoed. 

4. De wethouder kan strategisch 
denken en is in staat tot kritische 
zelfreflectie. 

5. De wethouder is in staat de 
speerpunten uit het 
collegeprogramma concreet vorm 
te geven en heeft daarbij vooral 
oog voor het maatschappelijk 
effect 

6. De wethouder is bestuurlijk 
georiënteerd. 

7. De wethouder legt 
verantwoording af. 

8. De wethouder is team(=college) 
gericht. 

9. De wethouder zoekt de dialoog en 
betrekt burgers actief bij 
beleidsvorming. 

10. De wethouder is een creatief 
netwerker. 
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Draaiboek groslijstcommissie 

 

22 januari 2013: 
Eerste bespreking van de profielen die zijn 
gebruikt in 2009 en materiaal van het 
partijbureau. 
Planning van gesprekken met huidige fractie, 
opvolgers en bestuur. 
Inhoudelijke voorbereiding van de 
gesprekken. 
Bespreken scouting en werving 
 
30 jan., 11 feb. en 13 feb. 2013 
Houden van gesprekken met fractie en 
bestuur om input te krijgen waar rekening 
mee te houden bij de opstelling van de 
profielen voor de komende periode. 
Vaststellen van de profielen. 
Vaststellen draaiboek/planning 
groslijstcommissie 
 
20 mrt 2013 
Bespreken en vaststellen profielen en 
draaiboek in ledenvergadering. 
 
20 mrt – juni 2013 
Oproep aan de leden. (Henk Feitsma maakt 
concept) 
Plaatsen wervingsadvertentie. (Henk Feitsma 
maakt concept) 
Scouting en werving kandidaten.  
Gesprekken met sleutelfiguren in diverse of 
alle dorpen om verborgen talenten op te 
sporen. (Hierbij is ook inzet van buiten de 
groslijstcommissie nodig) 
Coördinatie van deze fase ligt bij Pieter 
Bouma. 
Het resultaat van de werving gaat naar het 
bestuur ter afhandeling van de formaliteiten 
die vereist zijn voor kandidaatstelling.  
 
9 sept – 17 okt 
Voeren van ongeveer 20 gesprekken met 
kandidaten. 
Opstellen van de ontwerp kandidatenlijst en 
beschrijving van de kandidaten. 

Indienen kandidatenlijst bij het bestuur ten 
behoeve van bespreking en vaststelling in de 
ledenvergadering. 
 
25 november 
Indien nodig toelichting geven op de 
kandidatenlijst tijdens de ledenvergadering 
 
Einde werkzaamheden groslijstcommissie. 
 
 
 

Het jaar 2013 wordt één grote 
uitdaging 
 
Heel vaak hoor je vlak na de jaarwisseling: 
“Een nieuw jaar, nieuwe kansen. “ Dit geldt 
zeker voor de fractie van de PvdA 
Ooststellingwerf. De politieke situatie in de 
gemeenteraad is ineens erg spannend 
geworden. Begin februari werd bekend dat er 
twee raadsleden van de  fractie van 
Ooststellingwerfs Belang (OB) uit de partij zijn 
gezet. Het gaat om Yp van der Veen uit 
Appelscha en Fred Rademaker uit 
Waskemeer, die samen verdergaan als 
achtste fractie in de gemeenteraad onder de 
naam Stellingwerf plus. Voor ons kwam deze 
stap als een donderslag bij heldere hemel, 
maar onderhuids moet de onvrede bij de 
fractie van OB structureel zijn geweest. In de 
pers heeft deze affaire veel belangstelling 
getrokken. Logisch, want het komt vaker voor 
dat raadsleden opstappen, maar dat 
fractieleden uit de partij worden gezet is zeer 
uitzonderlijk. 
Een en ander heeft zowel politieke als 
praktische consequenties. Politiek is er nu nog 
een minimale meerderheid voor de 
coalitiepartijen OB, CDA en VVD, elf tegen 
tien zetels. Voor deze drie partijen ontstaat 
daardoor een kwetsbare situatie.  Hierdoor 
zal de spanning omtrent de besluitvorming bij 
onderwerpen waar niet eensluidend over 
wordt gedacht sterk toenemen. 
Het is daarbij van belang hoe de nieuwe 
fractie Stellingwerf Plus zich zal gaan 
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opstellen. Dat zal de komende maanden gaan 
blijken. Voor de fractie van de PvdA zijn deze 
ontwikkelingen aanleiding om met nog meer 
energie met (tegen)voorstellen te komen. De 
kansen op positieve resultaten zijn er door de 
politieke realiteit zeker niet minder op 
geworden.  
Praktisch zal de komst van een extra fractie 
leiden tot nog langere vergaderingen. Ook 
krijgen we een extra lid bij de 
agendacommissievergaderingen en het 
presidium en wordt de indeling aan de 
raadstafel gewijzigd. Het zal voor iedereen 
enorm wennen zijn, maar aan de andere kant 
is het geheel voor ons een uitdaging, zeker 
met het oog op de verkiezingen van 5 maart 
2014. 
De voorbereidingen voor die verkiezingen zijn 
in volle gang. De commissies zijn ingesteld en 
begonnen met hun voorbereiding. Er zijn dit 
keer heel veel verschillende leden bij 
betrokken en daar mogen we als relatief 
kleine afdeling best trots op zijn. Voor het 
eerst kennen we ook een heuse 
strategiecommissie. Ik bespeur enthousiasme 
om er iets moois van te willen maken. Ik hoop 
dat wij de komende periode met onze 
inspanningen een inspiratiebron kunnen zijn 
voor al die leden die zich als vrijwilliger 
hebben opgegeven om binnen al die 
commissies de verkiezingscampagne 
optimaler dan ooit te laten verlopen. 
 
 

 Simon ter Heide,     
fractievoorzitt 

Jaarverslag 2012 fractie PvdA 
Ooststellingwerf. 
 
In het oktobernummer 2012  heeft een 
uitgebreid verslag gestaan. De redactie geeft 
hieronder kort een paar punten weer. Het 
totale verslag is acht pagina’s lang. De fractie 
zal ter vergadering toelichting geven op het 
totale verslag.  
 
Januari 
Fimke Hijlkema heeft gepleit voor een 
duidelijke organisatiestructuur voor Caparis 
nieuwe stijl, een structuur die transparant en 
open is en eenvoudig en goed controleerbaar, 
waarbij gemeenteraden zo optimaal mogelijk 
in staat zijn om hun controlerende rol te 
vervullen. 
De door ons opgestelde zienswijze werd met 
unanieme stemmen aangenomen.  
 
Februari 
In de commissie Welzijn werd richtinggevend 
gesproken over een voorstel van het college 
om toch 10 % te korten op het budget van de 
Stellingwerver Schrieversronte. 
Nieuw voorstel: Geen korting meer in 2012, 
maar de extra 5 % bezuiniging werd nu 
uitgesmeerd over 2013 en 2014 
 
 
Maart 
Veel werkbezoeken. 
In de afgelopen jaren is de hoogte van de 
reserve WMO opgelopen tot 2,2 miljoen per 1 
januari 2012. De meerderheid van de raad 
besloot om de WMO reserve te maximeren 
op 1,5 miljoen, waardoor er 700.000 euro van 
de overgebleven WMO gelden in de 
Algemene Reserve terechtkomt.  
 
April 
Het veiligheidsbeleid is geëvalueerd. Alle 
partijen lieten een positief geluid horen. Wel 
is aandacht gevraagd voor de grote 
hoeveelheid inbraken van de laatste tijd. Ook 
heeft de PvdA aangedrongen op een 
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onderzoek naar het invoeren van 
buurtbemiddeling. Meer Boa’s is ook een 
wens van de raad.  
 
Mei 
In de raad van mei is opnieuw gesproken over 
de handhaving bij illegale bebouwing. Het 
college heeft uiteindelijk zonneklaar 
aangegeven, dat een generaal pardon, zoals 
gewenst door Ooststellingwerfs Belang, het 
CDA en de Christen Unie juridisch gezien 
onmogelijk is. 
 
Juni 
Bestuursrapportage besproken. De eerste vier 
maanden is er bijna 100.000 euro 
overgebleven. Bij de behandeling van het 
algemene beleid hebben wij ondermeer extra 
aandacht gevraagd voor het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, de Jeugdraad, de zwembaden 
en sporthallen, Jonge Poerink en de 
gebiedsontwikkeling N381. 
 
Juli/augustus 
Schadeclaim Jasper besproken. Wordt 
vervolgd. Jonge Poerink in oktober tegen de 
vlakte.   We zijn ontstemd over het feit dat we 
zoiets belangrijks uit de krant moeten 
vernemen. Verder hebben we allerlei vragen, 
met name over de aanwezige vervuiling en de 
financiën die er bij betrokken zijn    
 
September 
Jonge Poerink: De gemeente betaalt mee in 
de sloopkosten, maar wordt geen eigenaar. 
De gemeente betaalt de bijdrage uit de door 
het Rijk en de Provincie betaalde bijdrage 
voor het Centrumplan. Die gelden, 8,2 
miljoen, zijn twee jaar geleden na interventie 
van de PvdA fractie veiliggesteld. Vooralsnog 
wordt het Jonge Poerink terrein na afbraak 
ingezaaid, in afwachting van nadere 
besluitvorming over het Centrumplan. 
In Ravenswoud wordt een voormalige 

boerderij omgebouwd tot een 

opvangcentrum voor verslavingszorg. Hier zijn 

28 arbeidsplaatsen mee gemoeid 

Oktober 
Na afloop van de korte raadsvergadering is er 
uitgebreid vertrouwelijk overlegd over de 
ontstane situatie rondom Appelscha, nadat 
Staatsbosbeheer heeft besloten om financiële 
redenen het Bezoekerscentrum niet te 
verplaatsen naar de Boerestreek. 
 
November 
Begrotingsvergadering: 
Onze gemeente staat er financieel, in 
vergelijking met heel veel andere gemeenten, 
goed voor. Vandaar ook dat onze voorstellen 
tot wijziging voor een groot deel bestonden 
uit het terugdraaien van eerdere besluiten tot 
korting van budgetten. Het ging daarbij om 
cultuur, de ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk en het budget voor het 
onderhoud van gemeentelijke monumenten. 
Hoewel onze verwachtingen niet zo hoog 
waren gespannen, werden onze voorstellen 
unaniem aangenomen. 
Een ander succesje was de toezegging  at er 
uiterlijk in maart 2013 al een discussie zal 
plaatsvinden over de toekomst van de 
sportaccommodaties.  
 
December 
De definitieve besluitvorming omtrent de 
aanvraag tot het mogen vestigen van een 
restaurant ( De Ooievaar ) op de hoek 
Venekoten-N381 vindt plaats in de loop van 
2013, nadat duidelijk is geworden wat er 
precies met de betreffende kruising en het 
vlak daarbij liggende pand van de Rabobank 
gaat gebeuren.  
Het stopzetten van een woningbouwproject 
door Actium in Haulerwijk houdt de 
gemoederen ook bezig. Plaatselijk Belang 
doet alle moeite om aan te tonen dat er 
voldoende belangstelling voor bestaat, tot op 
heden zonder resultaat. 
 
Als fractie sloten we het jaar af met een 
Kerstborrel bij de fractievoorzitter thuis. 
 

-0-0-0- 
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De PvdA ‘duikt’ in de 
sportaccommodaties. 
 
 

 
 
In 2011 heeft de fractie van de PvdA een 
ronde gemaakt langs sportaccommodaties, 
recreatieondernemers en andere 
betrokkenen ter voorbereiding op het 
beleidsplan van het college voor de 
sportaccommodaties. Het college kwam 
vervolgens met een ‘streefbeeld’, dat niet 
verder kwam dan de commissievergadering. 
In de begrotingsvergadering van november 
2012 heeft het college, na lang aandringen 
van PvdA en OB, toegezegd met een nieuwe 
notitie te komen. De PvdA is zich nu weer 
intensief aan het voorbereiden op de 
komende discussie daarover. 
 
Zo werd er een bezoek gebracht aan de 
nieuwe multifunctionele accommodatie in 
Oldeberkoop. De stichting MFA Oldeberkoop 
heeft ons vol enthousiasme verteld over de 
stand van zaken en ons de nieuwbouw laten 
zien. Een indrukwekkend gebouw, waarin een 
sporthal, peuterspeelzaal, brandweergarage, 
dorpshuisfunctie, sportkantine en 
kleedkamers zijn ondergebracht. Alles ziet er 
nu al prima uit en als de afwerking klaar is, zal 
alles vast tip top in orde zijn. De 
voorbereidingen zijn in al 2003 gestart en 10 
jaar later wordt de lange adem van de 
Oldeberkopers eindelijk beloond. Wordt er nu 
al veel vrijwilligerswerk gedaan, straks bij de 
exploitatie en het onderhoud van het gebouw 

zijn ook weer veel vrijwilligers nodig. De 
groep die zich met de voorbereiding en nu 
met de bouw bezig houdt heeft heel veel 
werk verzet en is voortdurend op zoek naar 
de meest efficiënte en rendabele oplossing 
voor problemen waar ze tegen aan lopen. Het 
optimisme voert de boventoon. Straks zullen 
vele werkgroepen het MFA draaiende 
houden. De fractie is onder de indruk van de 
werkzaamheden en komt graag terug als het 
gebouw helemaal klaar en in gebruik is. 
 
De fractie heeft vervolgens een aantal 
gesprekken gevoerd in Haulerwijk, daar staat 
immers sporthal De Bongerd en ligt 
openluchtzwembad Haulewelle. Ook hier 
enthousiaste verhalen over optimalisering van 
de sportaccommodaties en de betekenis van 
deze accommodaties voor het dorp. 
 
Vervolgens heeft de fractie een werkbezoek 
gebracht aan Laco. Simon, Herman, Jelke en 
Fimke meldden zich aan de balie van het 
zwembad in Oosterwolde. Het zwembad en 
de sporthal in Oosterwolde werden uitgebreid 
bekeken. De fractie was onder de indruk, niet 
alleen van wat er boven de grond zichtbaar is, 
maar ook van wat er ‘onder de grond’ nog 
aan machines en dergelijke zit verstopt. 
Machines die natuurlijk belangrijk zijn voor 
een veilig en schoon zwembad. Met de 
bedrijfsleider werd uitgebreid gesproken over 
de visie op de toekomst van de 
sportaccommodaties in Oosterwolde, 
Appelscha (zwembad) en Haulerwijk 
(sporthal). Ook hier weer ideeën te over voor 
de optimalisatie van de sportaccommodaties.  
 
De fractie heeft ook een thema-avond aan de 
sportaccommodaties gewijd. PvdA-leden 
waren bij deze fractievergadering 
uitgenodigd. De avond was bijna te kort, zo 
intensief werd er gesproken over de 
sportaccommodaties. We verwachten dat het 
college in maart of april van dit jaar met de 
notitie zal komen, we gaan dan ook nog even 
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door met onze ‘duik’ in de 
sportaccommodaties. 
 
 
 

 

 
 
 
Hebt u goede ideeën of wensen voor wat 
betreft de sportaccommodaties in onze 
gemeente, neem dan gerust contact op met 
de woordvoerder van de fractie, Fimke 
Hijlkema, fimke.hijlkema@ziggo.nl of 06-
51506168. 
 

 

Even voorstellen 
 
 

 
 
 
Janet van der Wal  
Heel graag wil ik mij aan u voorstellen.  
Sinds kort ben ik de nieuwe vice-voorzitter 
van het bestuur van de PvdA in 
Ooststellingwerf en vanuit deze functie hoop 
ik u zeer binnenkort te ontmoeten.  
Ik woon sinds vijf jaar in Donkerbroek met 
mijn partner, Arnold en mijn drie kinderen, 

Naomi (10 jaar), Esther (8 jaar) en Levi (3 
jaar).  
In mijn werk ben ik samen met Arnold 
eigenaar en verantwoordelijke van een 
Uitzend- en een Re-integratiebureau die 
gevestigd zijn in Leeuwarden en Heerenveen. 
Vanuit die locaties bedienen wij een aantal 
gemeenten uit de 3 Noordelijke provincies 
waar het gaat om vraagstukken m.b.t. 
werkloosheid en sociale zekerheid. Daarnaast 
zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers 
m.b.t. tijdelijk personeel. Hiervoor heb ik 
voornamelijk gewerkt binnen de 
uitzendbranche in verschillende functies.  
Ik ben nog niet heel lang aan de PvdA 
verbonden maar heb sinds de start van mijn 
lidmaatschap van de partij al een aantal erg 
leuke activiteiten gedaan.  
Voor Lutz Jacobi zet ik mij erg graag in m.b.t. 
het organiseren van activiteiten. Ik heb 
daarnaast meegewerkt aan de campagne van 
Ronald Plasterk.  
Vanaf 2 maart 2013 ben ik officieel Secretaris 
van het landelijke vrouwen bestuur van de 
PvdA, de ViP. Ook ben ik bestuurslid van het 
Fries vrouwennetwerk van de PvdA.  
Wat mij kenmerkt zijn de volgende zaken:  
Mijn eigenschappen:  

 (Informatie) analytisch en strategisch 
sterk;  

 Conceptueel flexibel, Innovatief 
handelend, initiërend en scheppend;  

 Verbindend en “bruggen bouwend” 
tussen (groepen) mensen;  

 Helikopterview.  
 
Persoonlijkheid en mijn belangrijke waarden: 

 Ambitieus, gedreven met een 
positieve instelling;  

 Passie voor de ontwikkeling van de 
mens in relatie tot arbeid;  

 Passie voor de ontwikkeling en 
emancipatie van de vrouw in de 
maatschappij;  

 Pragmatisch, doelgericht, hands- on 
en flexibel;  

 Communicatief sterk;  

mailto:fimke.hijlkema@ziggo.nl
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 Ontwikkeling, verbetering en groei;  

 Integriteit, betrouwbaarheid en 
loyaliteit;  

 Transparantie en eerlijkheid;  

 Kwaliteit.  
 

Ombudswerk Ooststellingwerf 
Een vijftiental mensen heeft aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in het meedoen, 
meedenken over ombudswerk. In de 
bijeenkomst van 6 december heeft Jan 
Koopman, Weststellingwerf, uitgebreid 
uitgelegd hoe PvdA/West het ombudswerk 
vormgeeft.   
De aanwezigen staan positief tegenover de 
vorming van een ombudsteam. Op 13 maart 
komt de groep weer bij elkaar. Verwacht 
wordt dat de aanwezigen van te voren aan 
Fimke hebben doorgegeven welke 
deskundigheid zij hebben. Hierover kan dan 
gesproken worden. Ook de financiën en de 
manier waarop de groep bereikbaar is komt 
dan aan de orde.   
 

Activiteiten buiten de gemeenten 

 
 
Het congres kiest op 27 april 2013 een nieuwe 
PES-delegatie, presidium en 
beroepscommissie. Partijleden worden 
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor 
de PES-delegatie en het presidium. Precieze 
en gedegen partijleden, bij voorkeur met een 
juridische achtergrond of ervaring op het 
gebied van beroepsprocedures, worden 
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor 
de beroepscommissie. 
 
Op het congres van zaterdag 27 april stellen 
we de Van Waarde-resolutie vast. Vooraf 
voeren de afdelingen hierover het debat en is 
er de gelegenheid tot 19 maart om 
amendementen in te dienen. We organiseren 
vier regionale debatten over de Van Waarde-

resolutie, waarbij Monika Sie Dhian Ho of 
Hans Spekman aanwezig zullen zijn. 
 
Voor de regio noord kun je discussiëren op 
7 maart 
Puddingfabriek in Groningen 
Viaductstraat 3-4  
19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)  
Bijeenkomstnummer: 5840 

 
Bijeenkomst Vrouwennetwerk Noord 
Nederland 
 
locatie: Silo Today Kop Oosterpoort , 
Griffieweg 4 Groningen  
datum 08 maart 2013, 16:00 
 
Op 8 maart nodigen we alle vrouwen, leden 
en introducés uit om met ons mee te praten. 
Het thema dat deze avond centraal zal staan: 
‘De liefde, wat kost dat en hoeveel levert het 
op’. 
Na een kennismaking zal Hans Spekman 
spreken over hoe hij de positie van vrouwen 
in de maatschappij en in de PvdA ziet. 
Na een korte pauze is het woord aan Wil Post. 
Met een knipoog naar onze dierbaren, neemt 
Wil ons mee in de wereld van het geld. We 
kunnen kiezen, maar weten we eigenlijk 
welke consequenties dat heeft, voor het 
salaris, de carrièrekansen en pensioen? Aan 
de hand van een voorbeeld gaat Wil de 
verschillen uitleggen over consumeren, 
produceren en investeren. 
Tijdens de informele maaltijd gaan we met 
elkaar in kleinere groepjes in gesprek en tot 
slot trekken we conclusies en geven adviezen 
mee aan onze actieve politici. 
 
De kosten bedragen €10,00, exclusief 
drankjes 
 
Je kunt je aanmelden door een email te 
sturen naar Carin van Liere:cliere@planet.nl

  

http://www.pvda.nl/berichten/2013/02/Alles+over+het+Congres
http://www.depudding.nl/routebeschrijving/
http://www.pvda.nl/personen/Hans+Spekman
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Adreslijst  PvdA Ooststellingwerf 
 

Bestuur: 

Wim Kunst (voorzitter) 
Compagnonsweg 12 
8477 RJ Ravenswoud 
0516-427859 of 06-5143399 
wimkunst@kpnplanet.nl 

Janet van der Wal (vice-voorzitter) 
Koelandsweg 5 
8435 VX Donkerbroek 
0516-492520 
janet@flexwurk-return.nl 
 
Helmich Wiegersma (penningmeester) 
Buttingasingel 51 
8431 AX Oosterwolde 
0516-514160 
h.wiegersma@hotmail.com 

Herman Spoelstra (secretaris) 
Helmholtstraat 3 
8435 SG Donkerbroek 
0516-492163 
pvda.ooststellingwerf@kpnmail.nl 
 

Ruud Takkenberg 
Bruggelaan 67 
8426 BD Appelscha 
0516-431002 
ruudenraad@live.nl 
 

 

 

 

Fractie: 

Simon ter Heide (fractievoorzitter) 
Grietmansstraat 5, 
8421 RK Oldeberkoop 
0516-451491 
simonterheide@hotmail.com 
 
Lien Dankbaar (vice-fractievoorzitter) 
Coendringaweg 14, 
8431AT Oosterwolde  
0516-514288 
edankbaar@home.nl 
 
Jelke Nijboer (penningmeester) 
Quadoelenweg 8, 
8431 LM Oosterwolde 
0516-588414 
jelkenijboer@hotmail.com 
 
 
Fimke Hijlkema 
Opzienersweg 52, 
8433 PN Haulerwijk 
0516-421509 
fimke.hijlkema@ziggo.nl 
 
 
Jesper Christensen 
Stienekamp 2, 8428 HM Fochteloo 
0516-431106 of 06-20880443 
jesper-c@live.nl 
 
 

CONTACTPERSONEN VOOR DE DORPEN: 
 
Simon ter Heide : Oldeberkoop, Elsloo, 

Appelscha 
Lien Dankbaar : Oosterwolde, Langedijke   

Nijeberkoop 
Fimke Hijlkema : Haulerwijk, Haule, 

Waskemeer 
Jelke Nijboer : Ravenswoud, Makkinga 
Jesper Christensen : Fochteloo , Donkebroek 
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