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Nieuwsbrief PvdA Achtkarspelen 2016/1.
Niet in alle opzichten verliep het voorjaar 2016 vlekkeloos voor onze afdeling. De ledenvergadering die was
gepland op maandag 21 maart jl in de Bining te Twijzel moest op het laatste moment worden afgezegd.
De reden was aan de ene kant een zeer onverwacht geplande gemeentelijke vergadering over de vluchtelingen problematiek waarbij de raadsleden en de wethouder tegenwoordig moesten zijn en ziekte van
bestuursleden. Omdat de uitnodigingen inmiddels waren rondgebracht hebben bestuursleden
ieder een deel van onze leden daarop telefonisch
van het niet doorgaan van de jaarvergadering in
kennis gesteld. Achteraf blijkt bij het afbellen iets
mis te zijn gegaan waardoor sommige van onze
leden niet geïnformeerd werden en ’s avonds voor
de dichte deur hebben gestaan. Het bestuur biedt
daarvoor excuses aan.
De teruglopende betrokkenheid bij de politiek
heeft ook in onze afdeling gevolgen gehad. Onze
afdeling is jarenlang een redelijk bloeiende afdeling geweest van waaruit door de leden, het
bestuur en de fractie, jaarlijks veel activiteiten
werden opgezet die ook altijd een goede belangstelling hebben gehad. Het ledental van de afdeling is niet alleen gedaald tot onder de honderd
maar ook sterk vergrijsd. Aan de onder kant is er
geen toestroom van nieuwe leden. Jonge leden
zijn vaak kort lid van de afdeling Achtkarspelen
om daarna te verhuizen in verband met studie of
werk. De afnemende belangstelling vertaalt zich
ook in de bezetting van de fractie en het bestuur
Voor wat betreft de fractie kunt u hierover verder
lezen in deze nieuwsbrief bij het fractie nieuws.
Voor wat het bestuur betreft is er al geruime tijd een
onderbezetting en is het moeilijk om leden nog te
betrekken bij het bestuurswerk van onze afdeling.
Het bestuur wordt op het moment ingevuld door
Alie Ferwerda, voorzitter, Jan F.Kloosterman secretaris ad interim, Ernst van Raalte als penningmeester, Anne van der Heide als ledencontact en
Joop Bekkema als bestuurslid. De belangstelling
voor sommige jaarlijkse activiteiten, zoals het politieke café, de senioren middag en de politieke
avonden, loopt drastisch terug en het bestuur

vraagt zich af of deze in de jaarlijkse planning
moeten worden gehandhaafd. Een mogelijkheid
die op het moment wordt onderzocht om verder
te kunnen met activiteiten is een samenwerking
met een buurgemeente. Achtkarspelen werkt in
een gemeenschappelijke regeling nauw samen
met Tietjerksteradeel en het bestuur onderhoudt
daarom contacten met deze PvdA afdeling. Mogelijk is een samenwerking met deze afdeling richting de toekomst van belang voor het behouden
van activiteiten. Aan de andere kant is er ook een
mogelijkheid tot samenwerking in een groter verband in Noord-oost Fryslân met de afdelingen van
Kollumerland, Dantumadeel, Dongeradeel en Ferwerderadeel. In deze laatste gemeenten wordt al
gezamenlijk gewerkt aan activiteiten van de PvdA.

Tweede kamer verkiezingen 15 maart 2017.
Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen van de
tweede kamer. Fryslân is tot dusver altijd goed
vertegenwoordigd geweest in de tweede kamer.
Jacques Monasch en Lutz Jacobi waren de afgelopen jaren onze vertegenwoordigers in die tweede
kamer. Twee kamer leden om trots op te zijn. Zij
lieten in al hun werk in onze staten generaal zien
dat ze uit het goede Friese Socialistische hout zijn
gesneden. Monasch vaak op het gebied van huisvesting en Jacobi vaak in de groene sector waarbij
zij als kamerlid werd onderscheiden als de groenste politicus in den Haag. Beide hebben onlangs
aangegeven niet terug te keren in de tweede kamer en zich bij de verkiezingen in 2017 niet meer
beschikbaar te zullen stellen. Het zal een aderlating betekenen voor Fryslân maar ook voor de
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PvdA. Alle twee hebben zo hun reden om zich niet
meer beschikbaar te stellen en die redenen zullen
we moeten respecteren. In 2012 haalden we bij
de kamer verkiezingen onder leiding van Diederik
Samson 38 zetels in de kamer. Het vertrouwen in
onze PvdA is sindsdien afgenomen. In de peilingen nu staan we nog op 8 tot 10 zetels en heeft
de PVV de positie die wij bij de verkiezingen in
2012 hadden overgenomen. Ook de andere partijen zoals VVD, CDA, Groen Links, SP en D.66
liggen in de peilingen ver voor op onze PvdA. Niet
iets om vrolijk van te worden. Daarom zullen we
ons moeten inzetten om het vertrouwen van de
samenleving in onze socialistische politiek terug
te winnen. Dat het niet gemakkelijk zal gaan is
te begrijpen maar we kunnen wel zorgen dat we
ook onze inbreng hebben bij het kiezen van een
lijsttrekker in onze PvdA. We kunnen uit Fryslân
net als eerder kwalitatief betrouwbare kandidaten
beschikbaar stellen bij de nieuwe kamer verkiezingen maar we kunnen ook zelf een voorbeeld geven aan anderen door het socialisme hoog in ons
vaandel te houden en misschien is dat laatste nog
wel het belangrijkste.

en de ledenvergadering. Bij de verkiezingen kreeg
ik het vertrouwen van de kiezers . En ik vind dat je
zo’n periode van vier jaar af moet maken.
Dat is mij dus niet gelukt. Iets meer dan twee jaar
na mijn installatie heb ik de knoop doorgehakt.
Sinds 1 januari heb ik een nieuwe uitdagende baan
bij Elkien. Die baan kent een hoge mate van dynamiek en vraagt flexibiliteit. Net als het raadswerk.
Ik heb gemerkt dat de zorg voor Aalzen, deze
veeleisende baan en het raadswerk niet meer te
combineren zijn. In ieder geval niet op de manier
waarop ik invulling wil geven aan het werk van de
gemeenteraad en de PvdA.
Ik had graag deze periode afgemaakt. In ieder
geval een aantal zaken willen afmaken en ook de
besluitvorming rondom de opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen willen afronden. Echter, eenmaal het besluit genomen om te stoppen, merkte
ik dat ik het ook snel moest delen met de fractie,
het bestuur en de raad.
Vanzelfsprekend komen we elkaar weer tegen,
binnen of buiten de PvdA. Niettemin wil ik jullie
alvast bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen periode en de samenwerking. Aafke Postma.

Afscheid Aafke Postma.

Onderwerpen in de raad.
In 2015 heeft de gemeente een nieuw onderwijsbeleidsplan vastgesteld. Wij zijn blij dat er meer
ambitie uit spreekt dan voorgaande jaren. Wat
jammer is, dat niet duidelijk is waar de gemeente
het verschil maakt. We hebben in onze gemeente
ambitieuze schoolbesturen die voortvarend te
werk gaan. Daar kunnen we trots op zijn.
De peuteropvang is geëvalueerd. De opvang is
uitgevoerd zoals door de raad is vastgelegd. Helaas bleek het niet mogelijk om de eerder voorgestelde bezuiniging te behalen. De PvdA heeft
van harte ingestemd met extra gemeentelijke bijdragen om peuteropvang in alle dorpen mogelijk
te maken en de medewerksters de daadwerkelijk
gewerkte uren uit te laten betalen. Kwaliteit kost

Na lang wikken en wegen heb ik besloten om mijn
lidmaatschap van de raad te beëindigen. Dat doe
ik met pijn in mijn hart. Ik kreeg bij de kandidaatstelling het volste vertrouwen van de commissie
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geld en dat moeten we voor onze voorschoolse
educatie over hebben. We hebben vragen gestel
over de CAO waarin de leidsters met de peuteropvang terecht zijn gekomen, dit is een verslechtering geweest van de arbeidsvoorwaarden. Helaas
hebben we daar via de gemeenteraad geen verandering in kunnen aanbrengen.

Het is ook een opsteker omdat hiermee de kwaliteit en het voortbestaan van het voortgezet onderwijs in Achtkarspelen weer voor lange tijd wordt
gewaarborgd. Deze wijze van samenwerking is
uniek in Nederland. We verwachten dat er meer
scholen in onze regio, krimpregio Noordoost
Fryslân, zullen volgen. Door de scholen wordt fors
geïnvesteerd in aanpassingen van het bestaande
schoolgebouw van Singelland. De gemeenteraad
van Achtkarspelen heeft van harte ingestemd met
een bijdrage van de gemeente.

De gemeentelijke financiën nopen tot grote
zorg. De schulden nemen toe, de financiële positie van de gemeente wordt erg krap. Dat betekent dat we scherp aan de wind moeten zeilen.
Onze wethouder, Gerda Postma, zit stevig aan
het stuur. De nieuwe jaarbegroting voor 2016 is
veel inzichtelijker voor raadsleden. Politieke sturing zit er niet in: er is financieel geen ruimte voor
nieuw beleid.

Van Waarde.
In de periode september-december 2015 mocht ik
de trekker zijn van de Friese “van waarde” pilot
bestaanszekerheid. Samen met zo’n 15 Friese sociaal democraten hebben we een puntenplan geschreven over wonen, zorg, werk en inkomen. Dit
manifest geeft aan wat onze waarden en doelen
zijn. Maar geeft ook inspiratie – onder anderen
dat we veel kritischer moeten zijn. Niet alles is
zoals het is en wij hoeven niet te vinden wat onze
fractie in de tweede kamer vindt of wat onze partijgenoten in de Randstad vinden. Integendeel.
Juist vanuit de gemeenten, juist vanuit Fryslân,
kunnen we een authentiek sociaal democratisch
geluid laten horen. Onze partijgenoten laten zien
dat het anders kan en vooral dat het anders moet.

Loonbedrijf Plantinga. Stroobos heeft een bestemmingswijziging aangevraagd om een nieuwe
loods te mogen bouwen. Een ingewikkeld verhaal
– diverse varianten zijn de revue gepasseerd en
geen enkele variant kan de buurman bij de bouw
bekoren. Het college stelt voor om niet de door
Plantinga voorgestelde bestemmingsvariant in
behandeling te nemen. De raad gaat hiermee akkoord om de omwonenden in bescherming te nemen. De raad vraagt het college om opnieuw met
alle parijen om tafel te gaan zitten om te komen
tot een variant die wel wordt gedragen door alle
partijen. Plantinga is naar de rechter gestapt.
Samenwerking voortgezet onderwijs Surhuisterveen. In de afgelopen periodfe hadden
we al een paar keer gehoord dat de scholen voor
voortgezet onderwijs in Surhuisterveen, Singelland en Lauwerscollege, met elkaar in gesprek
waren over een verregaande samenwerking. Inmiddels is door beide schoolbesturen een besluit
genomen en zullen de scholen samen het voortgezet onderwijs aanbieden. Een echte opsteker. Niet
in de eerste plaats omdat wij vinden dat kinderen
niet apart maar samen naar school moeten – een
school voor alle kinderen – ongeacht je geloof.

Werkbezoeken 2015.
Door de fractie zijn samen met bestuursleden en leden van onder anderen de tweede kamer en de Friese staten weer een aantal werkbezoeken gebracht.
1. 15 februari 2015.Nije Daam met de afdeling
Tietjerksteradeel.
2. 13 maart 2015. Kulturele Haadstéd 2018 met
de afdeling Tietjerksteradeel.
3. 24 april 2015. Fijn wonen Gorredijk met andere fracties.
4. 22 mei 2015. Bestuur ’t Koartling Buitenpost
5. 29 mei 2015. Allert Pol Fysiotherapie te Buitenpost.
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heer een wandeling door de Twijzelermieden. Samen met de fractie, de wethouder en het bestuur.
De Twijzelermieden is een zeer besproken maar
ook betwist gebied. Natuur versus een zo agrarisch mogelijk gebruik. Zowel de fractie van de
PvdA Achtkarspelen als de PvdA statenleden hebben zich hard gemaakt voor deze natuur parel .
Dit nog op initiatief van de toenmalige PvdA gedeputeerde Anita Andriesen. Om de natuurwaarden
te herstellen moest onder anderen het waterpeil
omhoog en moest de instroom van omgevingswater worden tegen gehouden.
Het is de kwel wat de mieden moet voeden . Dat
is ijzerhoudend water dat het gebied moet voeden. Het ijzerhoudende kwelwater is onontbeerlijk voor de flora en fauna in dit gebied. Natuurlijk
wo3rdt het daardoor minder bruikbaar voor agrarisch gebied. Alleen zeer extensief , biologisch en
beperkt agrarisch gebruik is nog mogelijk. Om
maar een opsomming te geven over de vogels:
watersnip, tureluur, grutto (de skries en kening
van de greide) roerdomp, rietzangers, blauwborst
en nog veel meer en als planten zegge ezelskop,
moerashertshooi, holpijp, orchidee, de kleine valeriaan en nog veel meer.
De rapportage van Halbe Hettema in de Leeuwarden Courant van 20 juni 2015 had een lofzang op
de mieden. Het is geen steek overdreven. Rust,
Ruimte natuur en roestbruin water. Je waant je er
van de wereld. Een groot contrast met de weilanden dichter bij Twijzel waar een 160 pk tractor al
brullend een 10 duizend liter giertank en een acht
meter brede mest injecteur bedient om de monocultuur van het raaigras een forse injectie te geven
Jaap Braams

6. 2 juli 2015. Schuilinga hout Surhuisterveen.
7. 27 november 2015. Museum Ot en Sien Surhuisterveen.

Werkbezoeken 2016.
Ook dit voorjaar zijn er een tweetal werkbezoeken
geweest.
In de maand april is er, samen met enkele fractieen bestuursleden van Tytsjersterdiel een werkbezoek gebracht in Achtkarspelen waarbij de Kruidhof is bezocht.
Na de gezamenlijke lunch in het “Reade Hert” te
Burgum is er een bezoek gebracht aan het dorp
Garyp. Hier liet de enthousiaste jonge Garyper
ondernemer Johan Tmmermans met zijn onderneming de “Timmermantjsoender” zien wat je
allemaal wel niet kan realiseren in het dorp. Betaalbare huurwoningen, peuteropvang, medisch
centrum etc. in het oude zuivelfabriek “De Eedracht” van Garyp. Ook enkele enthousiaste
dorpbewoneres gaven voorlichting hoe men bezig
is met de coöperatieve groene energievoorziening
voor het dorp. Zou een dergelijk voorbeeld ook te
volgen zijn in éé’n van onze dorpen in Achtkarspelen?

Werkbezoek 23 april
Twijzelermieden.
Op stap in de Twijzelermieden.

Algemene seniorenmiddag PvdA Achtkarspelen.
Dit jaar werd op 25 mei de algemene seniorenmiddag gehouden. Deze keer in het Haersmahiem in
Buitenpost waar we zeer gastvrij werden ontvangen. Helaas was de opkomst niet groot maar de

Op zaterdag 23 april was het eindelijk zo ver. Met
boswachter Jacob Hanenburg van Staatsbosbe6

senioren die aanwezig waren genoten van een informatieve middag en stelden veel vragen.
Het thema dat deze middag centraal stond was
bewegen en zorg. Mathieu de Greef gaf een inleiding over sociaal vitaal en bewegingsgerichte
zorg. In zijn presentatie gaf hij aan dat bewegen
niet alleen invloed heeft maar dat bewegen ook direct van invloed is op de snelheid waarin we fysiek
en cognitief verouderen,
Te weinig bewegen leidt tot een soort energiecrisis in Bewegen in ons lichaam met als gevolg
meer risico om ziek te worden. De spiermassa en
vitaliteit nemen af. Bewegen in combinatie met
gezonde voeding zet de fabriek in ons lichaam
weer op gang en levert fitheid, vitaliteit en een
beter cognitief functioneren. In zijn lezing gaf hij
aan dat wanneer je dagelijks beweegt je 30tot 50
% minder kans op dementie zou hebben. En een
leuke bijkomstigheid is dat wanneer je meer gaat
bewegen het ook nog eens je sociale netwerk vergroot en er minder kans op vereenzaming is.
Wethouder Gerda Postma en cliëntondersteuner
Nynke de Visser van het dorpenteam gaven een
uitleg over het functioneren van het team. Tijdens
de middag kwamen er een aantal vragen waaruit
bleek dat er verwarring heerst over wat nu precies
de gemeente financiert en wat de taak is van de
overheid. Gerda gaf aan dat wanneer je bijvoorbeeld in Haersmahiem woont de zorg betaald
wordt door de overheid vanuit de ABWZ. Woon
je thuis of in een aanleunwoning en heb je zorg,
huishoudelijke hulp of een scootmobiel nodig
(ook als je in een verzorgingshuis woont) dat
komt er hulp vanuit het dorpenteam om s amen
met je door te spreken wat de zorgvragen zijn en
wat het dorpenteam daarin te bieden heeft. De gemeente betaald en het dorpenteam voert het uit.
Gerda vertelde dat iedereen die in het overgangsjaar zorg had deze in Achtkarspelen ook heeft gehouden. Zij en het dorpenteam zijn tevreden over
hoe het nu functioneert. Ze sprak wel de verwachting uit dat er in de toekomst minder tijd is voor
het stellen van indicaties en meer tijd voor daad-

werkelijke ondersteuning.
Na de presentaties kwamen er veel vragen van de
aanwezigen. Onder anderen het vragen en niet
krijgen van een scootmobiel, het niet kunnen samenwonen omdat één van de partners een indicatie voor bijzondere zorg heeft en de andere niet.
Zowel Gerda Postma als Nynke de Visser gaven
de beantwoording van de vragen alle aandacht en
zegden de vraagstellers toe er op terug te komen.
Alie Ferwerda

Roel Roosma, zeventig jaar
lid van de PvdA.

Op vrijdag 6 mei jl werd Roel Roosma in Buitenpost gehuldigd in de gezamenlijke kamer van
het appartementen gebouw waar hij woonachtig
is. Als gasten waren aanwezig, familie, buurtbewoners, leden van de fractie en voorzitter Theun
Nicolai, Trees Flapper van het gewestelijke PvdA,
wethouder Gerda Postma, tweede kamerlid Lutz
Jacobi en voorzitter van de afdeling Alie Ferwerda
en werd iedereen in de gezamenlijke ruimte ontvangen met koffie en gebak.
In 1946 woonde de nu inmiddels 92 jarige Roel
Roosma de oprichting van de PvdA bij. Roel Roosma vertelde dat daarna binnen de kortst mogelijke
tijd 440 mensen uit Achtkarspelen lid werden van
de afdeling.
Namens de landelijke PvdA ontving Roosma een
brief van voorzitter Hans Spekman welke werd
voorgelezen door Alie Ferwerda. Spekman accen7

Actie Caparis in het gemeentehuis in Buitenpost.

tueerde in zijn brief dat Roosma alle ontwikkelingen in de partij heeft meegemaakt en de partij
zowel in voor als tegenspoed, trouw is gebleven.
Roosma waardeerde zichtbaar de brief van de landelijke voorzitter en gaf aan dat hij het verbazingwekkend vond dat Omrop Fryslân wel aandacht
aan zijn jubileum schonk, door een portret van
hem en een interview met fractievoorzitter Theun
Nicolai, terwijl de VARA, de vanouds rode omroep, niets van zich heeft laten horen. Lutz Jacobi
haakte op dit laatste in door te zeggen : “Mei trienen binnen se ut elkoar groeid.” Ze benoemde de
snelle wiggen na de oorlog tussen de Sociaal Democraten, Liberalen en Christen Democraten. Ze
gaf aan dat na democratie solidariteit komt maar
dat het thans nog ontbreekt aan broederschap. In
deze tijd moeten de politieke partijen vooral strijden tegen gemakzucht. Na wat voorbeelden te
hebben genoemd besloot ze haar toespraak door
aan te geven dat al heb je veel tegenstand je moet
blijven strijden voor je idealen.
Wethouder Gerda Postma roemde in haar speech
de betrokkenheid van Roosma bij niet alleen de
lokale maar ook de regionale politiek. Iedereen
kende u als Roel en dat zei al iets over hoe u tussen de mensen stond. Ze refereerde ook nog aan
het feit dat de huldiging plaats vond in de week
van de dag van de arbeid, dodenherdenking en
bevrijding. Naast arbeid op vele fronten zette Roel
Roosma zich ook op een memorabele wijze in voor
het verzet. Een bijdrage zo vertelde Postma aan
de vrijheid van ons allemaal. Als afsluiter roemde
ze nog dat Roosma vaak gelijkwaardigheid als vertrekpunt had in vele politieke discussies die hij in
zijn leven is aangegaan. Na de speeches ontving
Roel Roosma de jubileumspeld die hem werd opgespeld door Lutz Jacobi en passeerden er onder
het genot van een hapje en een drankje nog heel
wat anekdotes uit het politieke leven van Roosma
met als hoogtepunt het in zijn huis ontvangen van
Joop en Liesbeth den Uyl.
Alie Ferwerda, voorzitter PvdA Achtkarspelen

Op maandag 30 mei
voerden de werknemers van Caparis actie in het gemeentehuis aan de
Stationstraat in Buitenpost. Met twee
bussen waren ze
vanuit Leeuwarden
naar Buitenpost komen rijden waar ze in de raadslid werden ontvangen door wethouder Gerda
Postma. Hun actie was in eerste instantie gericht
op te weinig ontvangen salaris doordat de cao bij
een groot aantal van de werknemers niet goed is
aangepast. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn
dat bij een nabetaling ineens een groot aantal
werknemers van Caparis boven de inkomensgrens
komt en daardoor het recht op toeslagen en kwijtschelding verliest. Gerda Postma toonde zich een
zeer betrokken wethouder die zei de problemen
te onderkennen en op dat moment geen definitieve uitspraken te kunnen doen over het ontstane
probleem maar in de vergadering met de andere
deelnemende gemeenten in Caparis aan een oplossing te zullen werken. Achtkarspelen heeft op
het moment een vijftigtal inwoners die bij Caparis
werken en wil daar zorg voor dragen. Daarnaast is
de gemeente ook druk bezig om mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt weer een plekje te
bieden in de samenleving. Zo werkt de gemeente
in nauw overleg met het bedrijf Stertil te Kootstertille aan een project waarbij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in een beschermde
omgeving bij dat bedrijf aan de slag kunnen. De
gemeente is bezig met het oprichten van de Maatschappelijke Onderneming Actkarspelen (MOA)
van waaruit mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt weer een plekje moeten krijgen op
de reguliere arbeidsmarkt. Het is een grote zorg
voor de gemeente voor haar inwoners om die te
8

betrekken bij de arbeidsmarkt en van de bedrijven
in de gemeente die de werkgelegenheid bieden en
vraagt verantwoordelijkheid van beide partijen aldus de wethouder. Bij de protest actie gingen ook
fractievoorzitter Theun Nicolai en bestuurslid Jan
Kloosterman in gesprek met de actievoerders.

schikte woning beschikbaarheid en verhuizen naar
buurtgemeenten. Aan de andere kant is het aanbod
voor onze jongeren die op weg naar zelfstandigheid, een woning willen huren ook niet om naar
huis te schrijven. Zij willen vaak een kleine woning
huren en omdat daar in onze gemeente slechts
een beperkt aanbod in is verhuizen ze naar andere
plaatsen. Juist voor deze laatste groep zou in mijn
ogen de SWA iets moeten doen in de vorm van het
bouwen van kleine compacte huurwoningen afgestemd op de eisen van onze jongeren. In de laatste
jaren heeft Achtkarspelen er een taak bij gekregen.
Er moeten in onze gemeente ook voldoende huurwoningen beschikbaar zijn voor statushouders.
Een taak die past in onze PvdA ideologie. Wij vinden als PvdA afdeling dat die verantwoordelijkheid
ook onze taak mee is. Daarbij moeten we ons echter wel realiseren dat door de instroom van statushouders in onze gemeente de druk op de markt van
huurwoningen groter wordt. Een huurwoning kun
je maar één keer verhuren en om aan de toenemende vraag naar deze woningen te voldoen moet onze
gemeente terdege gaan kijken naar een verruiming
van het aanbod van sociale huurwoningen. In mijn
ogen betekent dit dat de gemeente Achtkarspelen
in nauwe samenwerking met de SWA of een andere woning corporatie of met aannemers, plannen
maakt voor de komende jaren voor een meer gezonde markt in de sector van sociale huurwoningen
die meer is afgestemd op onze senioren en op onze
jongeren. Een goed aanbod van huurwoningen is
ook een middel tegen krimp. Die kunnen we een
halt toeroepen als we in onze gemeente werken
aan een gezond woon klimaat waarbij senioren en
jongeren niet langer behoeven te vertrekken omdat
er voor hun geen geschikte woning beschikbaar
is. Onze mooie gemeente Achtkarspelen met al
z’n dorpen en de prachtige natuur van de wouden
moet voor onze jongeren een goede plek zijn om te
starten en een eigen toekomst in onze gemeente
op te bouwen en voor onze senioren een veilige
plek om te wonen bij het ouder worden.
Joop Bekkema.

Sociale woningbouw
in Achtkarspelen.

De woningbouw in Achtkarspelen staat op een
laag pitje terwijl de druk met name op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de gemeente Achtkarspelen toeneemt. Een rondje door
onze gemeente leert dat er slechts mondjesmaat
nog wordt gebouwd. In de huursector is de SWA
voornamelijk bezig met renovatie en zijn er nog
plannen in Surhuisterveen en Harkema. Maar er
wordt hoofdzakelijk nog gebouwd voor vervanging na afbraak van gedateerde oude huurwoningen. In de koopsector worden de hoge kavelprijzen als belemmerend ervaren door onze inwoners
die meer en meer in een buurgemeente een woning gaan bouwen omdat de kavelprijzen er lager
zijn. Onze eigen bouwbedrijven in de gemeente
willen best voor eigen risico een woning bouwen
maar ervaren ook de hoge kavelprijzen als eden
te groot risico. Tijden veranderen. De druk op de
woningmarkt voor wat betreft sociale huurwoningen is in Achtkarspelen groot. Senioren die hun
koopwoning verkopen en op zoek gaan naar een
voor hun geschikte huurwoning zien te vaak dat
de gemeente Achkarspelen voor hun geen ge9

Gebrek aan vertrouwen
lijdt tot val van het college.

onze wethouder haar terugtreden bekendmaakte
diende fractievoorzitter Theun Nicolai een motie
in waarin het vertrouwen in het hele college werd
opgezegd. Deze motie werd met 11 tegen 10 stemmen aangenomen waarna het college na lang beraad aangaf af te treden.

Op donderdag 7 juli diende de FNP in tijdens de
raadsvergadering ene motie in waarvan de strekking was om € 510.000,-- over te hevelen uit het
sociaal domein en dit bedrag te gebruiken voor
andere doeleinden. Deze motie kwam voor onze
PvdA als een donderslag bij heldere hemel. Er was
vooraf met alle partijen met uitzondering van de
PvdA overlegd. De motie werd door FNP, CDA,
GBA, CU en VVD gesteund. Onze wethouder
Gerda Postma liet meteen weten dat zij als verantwoordelijk wethouder voor het sociaal domein
in Achtkarspelen deze motie niet kont steunen en
deze ook niet zou uitvoeren omdat zij de gelden
die bestemd zijn voor zorg en andere zaken in de
gemeente niet wenste aan te wenden voor andere
zaken. Fractievoorzitter Theun Nicolai die ook helemaal onkundig was gehouden bij de ophanden
zijnde motie was diep teleurgesteld met name in
de samenwerking met de collegepartijen FNP en
GBA. Zijn letterlijke woorden over deze buiten de
PvdA om ingediende woorden: “Over de inhoud
kunnen we discussiëren maar over het geschonden vertrouwen en de gekrenkte waardigheid
niet.” Omdat ook Burgemeester Gerben Gerbrandy een probleem signaleerde door het aannemen
van de motie stelde hij voor om een week respijt
te nemen en verdaagde hij de raadvergadering
met een week naar donderdag 14 juli.
Op maandag 11 juli vergaderde de PvdA fractie
met wethouder Gerda Postma en een afvaardiging van het bestuur. In deze vergadering werd
het onkundig houden van de PvdA wethouder en
de PvdA fractie en de uitwerking van de aangenomen motie van een bezuiniging op het sociaal
domein besproken. Unaniem waren de aanwezigen van oordeel dat het vertrouwen in onze wethouder Gerda Postma en in onze fractie dusdanig
waren geschonden dat van een verdere voortgang
in het college geen sprake meer kon zijn.
In de vergadering van donderdag 14 juli waarbij

Mijn verhaal
door Gerda Postma op 15 juli 2016

Maandagavond heeft de fractie van de PvdA, de
fractievoorzitters van de coalitie gemeld dat er
geen basis meer is om samen bestuurlijk verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de gemeente Achtkarspelen.
De drie coalitiepartijen hebben twee jaar terug
een coalitieakkoord neergelegd met de titel ‘een
sosjaal, lokaal en belutsen mienskip’. Donderdagavond werden we geconfronteerd met een voorgestelde bezuiniging op het sociaal domein, oftewel
de mens. Deze bezuiniging staat in onze ogen
haaks op de ‘sosjale’ doelstellingen zoals we die
samen hebben afgesproken.
Onder de noemer ‘er is overgehouden’ wordt
voorgesteld het structurele budget te korten. Voor
ons staat niet de vraag voorop wat is uitgegeven
maar wat is nodig. En vanuit dat wat wij zien, is
10

er nog heel veel nodig, veel meer dan het jaarlijks
budget en de reserves groot zijn.
We hebben de nieuwe taken een jaar, we wisten
niet wat we inhoudelijk en financieel op ons bordje kregen. We hebben gedaan wat we overgedragen kregen maar het was te vroeg om alle verbeteringen inhoud te geven. Dat was geen kwestie van
‘niet nodig’ maar van gebrek aan tijd, financieel
inzicht en slagkracht van de gemeente. Wij willen
niet hetzelfde maar meer, beter…omdat het nodig
is, omdat er nog veel mensen, inwoners zijn die
een extra steuntje in de rug heel hard nodig hebben.
Als je samenwerkt in een college, in een coalitie,
moet je kunnen vertrouwen op elkaar. Daarbij
mag je, uiteraard, zo nu en dan best van mening
verschillen maar dat hoort altijd met respect voor
elkaars overtuigingen, de gemaakte afspraken en
goed fatsoen.
Vorige week is het vertrouwen wat nodig is om samen een gemeente te besturen, in een moeilijke
tijd met zowel inhoudelijk als financieel grote uitdagingen, onherstelbaar geschaad. Zonder enig
overleg met mij als verantwoordelijk wethouder of
fractie, is de motie door de andere twee coalitiepartijen ingediend. Zo is onze partij niet gewend
om, in een coalitie, met elkaar om te gaan. Zo willen en kunnen wij niet samenwerken.
Voor ons is het een principiële kwestie dat we nu
niet onze inwoners weer confronteren met een bezuiniging maar juist inzetten op verbetering van
de kwaliteit van de zorg. Dat vraagt eerder meer
dan minder geld. Als er geld over was en is, moet
dit, zo zijn wij van mening niet voor andere doeleinden worden ingezet maar ten gunste komen
van een betere zorg, ten gunste van het verbeteren van de persoonlijke omstandigheden en het
vergroten van de kansen van de meer kwetsbare
inwoners.
Persoonlijk vind ik het jammer, maar ook voor mij
was het vertrouwen weg. Ik heb donderdag meteen aangegeven dat ik de motie niet wil en niet
kan uitvoeren. Dit gaat in tegen alles waar ik voor

sta. Ik was met graagte werkzaam voor en dienstbaar aan onze inwoners en ben nog lang niet
klaar. Ik bied de inwoners van Achtkarspelen mijn
excuses aan dat ik de verantwoordelijkheid die, en
het vertrouwen dat, dit college heeft gekregen niet
waar heb kunnen maken.
Ik heb veel mooie en inspirerende mensen ontmoet. Ik wil jullie allemaal, maar in het bijzonder
de inhoudelijk en financieel beleidsmedewerkers
en mijn lieve, altijd dienstbare, secretaresse, danken voor de bijdrage die jullie aan mij en mijn
missie hebben geleverd. Jullie hebben me veel
geleerd, veel laten lachen, veel inspiratie geboden
en samen hebben we veel niet maar ook heel veel
wel bereikt. We wilden nog zoveel samen…zoveel
ideeën…zoveel passie…voor…de mens.
Politiek lijkt soms een spel maar voor mij was het
altijd iets wat ik vanuit mijn hart heb gedaan. Ik
heb altijd gezegd dat bij wat ik doe, en zeker in
deze politieke omgeving, ik mijzelf ’s avonds in de
spiegel zonder schaamte aan moet kunnen kijken.
Ik had de keus om hier concessies aan te doen of
te blijven staan voor mijn eigen waarden en overtuigingen. Ik heb voor het laatste gekozen.
Of ik mijn werk af mag maken weet ik niet. Er
vindt een nieuwe formatieronde plaats. Tot die
tijd blijf ik nog even zitten om de lopende zaken
af te ronden. nVoor nu, bedankt, tot ziens en pas
een beetje op elkaar. In een samenleving leef je
samen. Gelukkig… ben je niet alleen!

“ PvdA Van waarde bijeenkomt in het Vvorjaar in Drachten”
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Waardering FNV voor
vertrekkende wethouder
Gerda Postma.

financiën uit die budgetten overgeheveld worden naar andere gemeentelijke doelen. Dit terwijl er in veel gemeenten in onze provincie nog
forse achterstanden op het gebied van de zorg en
met name de zorg voor onze senioren zijn aldus
Kloosterman.
Gerda Postma bedankte de aanwezigen, waardeerde het mooie gebaar van de FNV en vertelde
dat er voor haar geen andere keus was toen de
andere fracties buiten haar om, een forse greep
uit de kas van het sociaal domein wilde doen en
daar een motie voor indienden. Daar kon ik niet
in meegaan aldus Postma. Het nemen van die
verantwoordelijkheid leidde tot het aftreden van
het college. Onzekerheid is er over het voortzetten van het door Postma ingezette beleid in de gemeente nu zij daarop geen invloed meer heeft. Ze
bedankte haar fractie en het bestuur die in deze
periode pal achter haar zijn blijven staan.

Veel waarderende woorden voor de vertrekkende
Achtkarspelense PvdA wethouder Gerda Postma
vanuit de FNV op vrijdag 22 juli 2016 in het gemeentehuis in Buitenpost. Namens de FNV boden Camara van der Spoel en Jurjen Kuur aan
Gerda Postma een taart aan en betuigde Camara
de steun van de FNV aan het door Postma ingenomen standpunt met betrekking tot het sociaal
domein. Geld dat bestemd is voor zorg van inwoners van een gemeente wordt al veel te veel
aangewend voor andere zaken in gemeenten betoogde ze. Gemeenten dienen de gelden die voor
het sociaal domein zijn bestemd in te zetten voor
mensen en niet voor asfalt. Laat het geld voor het
sociaal domein aan de mensen zelf want er is in
de afgelopen jaren al veel te veel bezuinigd op de
zorg. Andries Hofstra die namens de cliëntenraad Achtkarspelen optrad, zei grote waardering
te hebben voor het standpunt dat Gerda Postma
heeft ingenomen. Je komt niet aan geld dat voor
de samenleving bestemd is aldus Hofstra.
Namens de onafhankelijke senioren vereniging in
Fryslân noemde Jan F.Kloosterman Gerda Postma
een voorbeeld voor veel andere wethouders in de
provincie. We zien veel te veel dat op de al sterk
afgeslankte budgetten van het sociaal domein in
Friese gemeenten ook nog gesneden wordt en dat

Soargen by de Fryske
Partij van de Arbeid.
Dat er grote zorgen zijn over de toekomst van de
PvdA is bekend. Ook dat er binnen onze PvdA hard
wordt gewerkt aan die toekomst. Het project “van
Waarde” zoals dat in onze provincie Fryslân van
de grond is gekomen liet ook zien dat er weliswaar
grote zorgen zijn maar dat ook gewerkt kan worden in de richting van oplossingen. Helaas voor
degenen die heel hard hebben gewerkt aan dit
mooie project lijkt het er op dat het niet het vervolg krijgt waarop werd gehoopt. Onder leden van
de Friese PvdA is de wijze van uitvoering van het
kinderpardon recentelijk aanleiding geweest om
een daad te stellen om de PvdA die in hun ogen
steeds verder liberaliseert, weer terug te krijgen
als socialistische partij. Door een veertigtal Friese
PvdA leden – waaronder uit onze eigen afdeling werd manifest opgesteld en aangeboden aan onze
partijleider Diederik Samson. Op zaterdag 2 juli
werd in Sint Annaparochie in een vertrouwelijke
bijeenkomst dit manifest met Diederik Samson
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besproken. De uitkomst van dit gesprek is voor de
groep niet bevredigend geweest en daarom is een
vervolg gesprek aangevraagd met Samson. Onderhand is de groep behoorlijk uitgebreid en spreken steeds meer Friese PvdA leden hun zorgen uit
over de toekomst van onze partij. Om ook onze
leden in Achtkarspelen op de hoogte te houden
wordt het manifest hieronder gepubliceerd. Ook
u kunt zich als lid over het manifest uitspreken.

niet anders dan constateren als we kijken naar
de uitvoering van het kinderpardon. En wat doet
mijn PvdA om deze ontwikkeling te keren? Ongetwijfeld vinden er achter de schermen de nodige
pittige discussies plaats met coalitiepartner VVD
in de hoop het tij enigszins te keren. Maar wat
wij, kiezers en leden, voorgeschoteld krijgen, is
slappe nietsigheid.Overigens: het kinderpardon
is niet het enige waar ik me over opwind. Er is zoveel meer waarin ik me niet herken. Praat met mij.
Keer het tij! Ik wil mijn partij terug.

Beste Hans Spekman, beste Diederik Samsom,

Hans en Diederik, kom tot het besef dat de sociaaldemocratie meer is dan alleen maar praten
over solidariteit. Kom daadwerkelijk op voor de
zwakkeren in onze maatschappij. Geef ons onze
partij terug!

Ik wil mijn partij terug.
Ik heb altijd geloofd in de sociaaldemocratie en
doe dat nog. Ik ben alleen vervreemd geraakt van
de partij die dit ideaal altijd als vanzelfsprekend
voor mij vertolkte: de PvdA. Soms – als de frustratie te hoog oploopt - denk ik dat ik mijn heil beter
elders kan zoeken. Maar ik zie en hoor dat zovelen
met mij ongelukkig zijn met de keuzes van onze
partijleiding en dat ook steeds openlijker laten
zien. Daarom trek ik de conclusie: de partij is van
mij vervreemd geraakt in plaats van andersom. En
dus zeg ik jullie: Ik wil mijn partij terug.

Janny van der Molen, De Knipe
Jan Kloosterman,Buitenpost
Rieks Osinga, Leeuwarden
Aafke Postma, Buitenpost
Titus Sijmonsma, Irnsum
Wietze de Haan,Lemmer
Tjeerd Cuperus,Boksum
Gerda Postma,Boelenslaan
Hanny Risseeuw, Franeker
Hieke Postma-Veenstra,Buitenpost
Sjoerd Keizer, Triemen
Chris van Beek, Easterlittens
Sabina Rietveld, Aldeboarn
Theo Douma, Leeuwarden
Tineke Hemminga, Franeker
Lammert Postma, Buitenpost
Jouke van der Zee, Sneek
Johan Kootstra, Buitenpost
Hanneke van der Zee, Hurdegaryp
Jelke Nijboer, Oosterwolde
Johannes Woldendorp, Buitenpost
Anneke Vondeling, Heerenveen
Cootje Klinkenberg, Morra
Geert Bril, Metslawier
Johan van der Zee, Ter Idzard

Nou lijkt het niet jullie sterkste kant om te luisteren naar de leden. Natuurlijk, jullie gaan gesprekken aan en nemen alle tijd. Zoals onlangs nog
met twee leden die zich – gesteund door heel veel
anderen - inzetten voor een rechtvaardiger kinderpardon. Leden die zeer, zeer brede steun kregen
tijdens het laatste congres: de plek waar leden van
zich kunnen laten horen en mee richting kunnen
geven aan de koers. Maar gebeurt er ook maar iets
met wat daar gezegd is? Nee. Leden worden gehoord, maar hebben uiteindelijk niets in te brengen. Ik wil mijn partij terug.
Nederland is ruw geworden. Solidariteit, mededogen: ze nemen zienderogen af. Zelfs kwetsbare
kinderen worden hiervan de dupe, zo kunnen we
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Boukje Bijlholt, Lemmer
Johannes Bruinsma, Dokkum
Hetty Janssen, Leeuwarden
Jan Boelen, Hurdegaryp
Claartje Spelberg, Tersoal
Irma Marinus, Ameland
Bertus Mulder, Feanwâlden
Immy Tappers, Feanwâlden
Andries van Weperen, Leeuwarden
Tonnie Overdiep, Ameland
Akkie Bakker-van Dijk, Ameland
Iris Kloosterman, Leeuwarden

brief hebben tijdens het gesprek onderstreept dat
zij niet “een clubje idealisten’ zijn die geen begrip
hebben voor de politieke realiteit. Integendeel:
veel van de ondertekenaars kennen het politieke
handwerk en weten hoe moeilijk en onvermijdelijk
het is om compromissen te sluiten.
Tijdens het gesprek kwamen verschillende thema’s aan de orde. Allereerst werd er stilgestaan
bij een breed gedragen gevoel dat de afspraken
die binnen het regeerakkoord gemaakt zijn, in
beton gegoten zijn. Tegelijkertijd zijn er sinds die
tijd een heel aantal besluiten genomen waar veel
leden de sociaaldemocratische waarden niet in
herkennen. Een veel gehoorde klacht onder leden
en kiezers is ook dat partijleiding en de Tweede
Kamerfractie het kabinetsbeleid vooral lijken te
verdedigen en niet meer herkenbare sociaaldemocratische politiek bedrijven.

Bezorgde Friese PvdA-leden na gesprek met Diederik Samsom:
“Een vervolggesprek is zeker nodig”
Maandag 27 juni hebben wij met een open brief
in de Leeuwarder Courant onze partijleiding opgeroepen ons onze partij terug te geven. Naar
aanleiding daarvan heeft er zaterdag 2 juli een
gesprek plaatsgevondentussen de briefschrijvers
en Diederik Samsom. Het gesprek werd juist met
Samsom gevoerd omdat hij politiek leider is.
Maar alles wat gezegd werd, was ook gericht aan
de Tweede Kamerfractie en de partijleiding. Met
Samsom is dan ook afgesproken dat hij de inhoud
van het gesprek met hen zal delen.De briefschrijvers zijn aan het eind van het gesprek tot de conclusie gekomen dat het gesprek een mooi begin
is, maar verre van af. Op het spontane aanbod van
Samsom om verder te praten, zullen zij dan ook
zeker ingaan.

Een ander onderwerp waar we samen over hebben
gesproken, is het feit dat leden zich niet gehoord
en gezien voelen in hun zorgen. Leden hebben op
veel manieren van zich laten horen. Zo hebben
Friese leden ziel en zaligheid gestopt in het ‘Van
Waarde’ proces. Zij hebben niet het gevoel dat dit
document geland is. Als het gaat om sommige
thema’s – zoals het permanente kinderpardon
– hebben ook leden zich collectief uitgesproken,
tijdens congres en ledenraad. Naar deze leden is
niet geluisterd.
De briefschrijvers hebben ook met Diederik Samsom gesproken over hun bezorgdheid over de gevolgen van onder andere verharding en verrechtsing op de samenleving, zowel de Nederlandse,
Europese als wereldwijd. Zij constateren dat een
geloofwaardig sociaal- democratische antwoord
ontbreekt. Volgens de schrijvers is er een dringende behoefte aan een sociaaldemocratische
kompas en is bovendien dringend een discussie
nodig binnen de partij wat de ondergrens is van
een dergelijk sociaaldemocratische kompas.

Hieronder een samenvatting van de inbreng van
de briefschrijvers.
Uitgangspunt voor het schrijven van de brief en
insteek van het gesprek waren het uiten vanernstige zorgen endirecte betrokkenheid. Een groot
aantal van de bijna 40 ondertekenaars van de
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Ten slotte:

Nu er weer verkiezingen aankomen zijn heldere
en herkenbare sociaaldemocratische antwoorden
op wat er onder de mensen leeft, heel erg nodig.
En dat wat leeft gaat verder dan het onbegrip over
de koers ten aanzien van het permanente kinderpardon alleen. De briefschrijvers kwamen met een
lange lijst aan thema’s die henzelf, of gehoorde
leden, hoog zitten. Een aantal daarvan zijn: de
bezuinigingen en privatisering in de zorg; de opmars van het flexwerk met alle onzekerheid van
dien; de toenemende bezorgdheid van ouderen
met een laag inkomen over inkomen en zorg; de
herkeuring van Wajongers; de afbraak van de sociale werkplaatsen.
De briefschrijvers maakten kortom duidelijk dat
het niet alleen gaat om het uitleggen van de beslissingen die Den Haag genomen worden, maar
ook om een Haagse fractie die uitstraalt dat ze
gaat voor herkenbare sociaaldemocratische principes. Alleen zo kan de schade hersteld worden.

De afdeling Achtkarspelen heeft haar eigen website: www.achtkarspelen.pvda.nl
Op deze site vindt u al de e-mail adressen en telefoonnummers van de bestuursleden en fractieleden van de gemeenteraad van de Partij van de
Arbeid.
Ook probeert het bestuur het laatste belangrijke
nieuws zoveel mogelijk te vermelden op deze site.
Partij van de Arbeid is ook actief op facebook
@PvdA8K nieuwtjes worden ook hierop vermeld.
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden namens de
wethouder, fractie en bestuur van de Partij van de
Arbeid Achtkarspelen.

De briefschrijvers

Informerende vergadering raadscommissie
in de raadzaal.
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