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Website: www.achtkarspelen.nl          
Twitter: @PvdA8karspelen 
Facebook: PvdA8k 
 

JAAR- / WERKPLAN 2019 van de afdeling Achtkarspelen van de PvdA. 
 
 
1. Inleiding. 
 
Dit jaar-/werkplan voor 2019 schetst de stand van zaken binnen de afdeling en de doelen 
en activiteiten voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter en 
raakt alle onderdelen van de afdeling. Hierbij staan de ideologie (het sociaal-democratische 
gedachtegoed) van de partij en onze betrokkenheid met alle inwoners van de gemeente 
Achtkarspelen centraal. 
 
Het afdelingsbestuur zet zich er voor in dat de afdeling Achtkarspelen een inspirerende, 
open en vernieuwende afdeling is, die midden in de samenleving staat en daarom aandacht 
heeft voor actuele en toekomstige ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. 
 
 
2. De afdeling. 
 
De afdeling Achtkarspelen van de PvdA wordt met een aantal in het oog springende zaken 
geconfronteerd: 
 

• terugloop in het aantal leden; 
• vergrijzing van het ledenbestand; 
• tegenvallende resultaten als het gaat om de verkiezingen voor de gemeenteraad, al 

dan niet onder invloed van het sentiment onder het electoraat ten aanzien van de 
landelijke politiek; 

• (daardoor) minder invloed op de gemeentepolitiek; 
• lage politieke betrokkenheid in het algemeen en in het bijzonder bij jongeren; 
• beperkte financiële mogelijkheden voor publiciteit en campagnes. 

 
Het gaat hierbij dus niet om sociale, economische, demografische of andere ontwikkelingen 
die zich in de gemeente Achtkarspelen voltrekken, maar om zaken die de afdeling direct 
raken. 
Het bestuur zal zich daarom focussen op de genoemde en andere aandachtspunten. 
 
Hoewel de invloed van de afdeling op de gemeentepolitiek na de laatste verkiezingen on-
tegenzeggenlijk aan betekenis heeft ingeboet, is in de recente jaren onder invloed van de 
PvdA-fractie en de PvdA-wethouders in Achtkarspelen veel goeds tot stand gebracht. 
 
De afdeling maakt zich evenwel zorgen over de kwaliteit en bestuurskracht op gemeentelijk 
niveau.  
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3. De hoofdlijnen voor 2019. 
 
Afdelingsbestuur en raadsfractie zullen in 2019 inzetten op het continu naar buiten treden 
en zichtbaar aanwezig zijn: ‘de permanente campagne’. 
 
Centraal thema is daarbij ‘het gesprek voeren’. Primair denken wij dan aan het invulling 
geven aan de communicatie en binding tussen leden en de partij. Maar ook breder willen wij 
ons richten op het organiseren van het gesprek tussen inwoners en de politiek, eventueel 
samen met andere plaatselijke politieke partijen. 
 
We willen hierbij van ‘buiten naar binnen’ werken: wat leeft bij de leden/burgers vormt de 
basis. Vanuit de PvdA-waarden ‘sociaal, betrokken en maatschappelijk verantwoord’ geven 
we dan hieraan verdere invulling. Alle inwoners van Achtkarspelen worden nadrukkelijk 
uitgenodigd om deel te nemen en signalen aan te leveren. 
 
Leden moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden naar de PvdA en zich kunnen inzetten op 
een breed front van activiteiten die de PvdA in Achtkarspelen helpen de politieke doel-
stellingen te bereiken. Als lokale afdeling van een landelijke politieke vereniging vormen we 
een familie, waarvan de leden met elkaar zijn begaan en om elkaar geven, maar waar-
binnen ook ruimte is voor verschillen, zoals dat past bij de sociaal-democratie. 
 
In januari zal een (start-)bijeenkomst voor en door jongeren worden georganiseerd. Daarna 
zullen de eerste maanden van 2019 in het teken staan van de verkiezingen voor provinciale 
staten en het waterschap op 20 maart. Daarna volgen de Europese verkiezingen op 23 mei. 
De afdeling zal actief medewerking verlenen aan de verkiezingscampagnes die provinciaal 
(door het gewest) worden georganiseerd.  
 
Om de betrokkenheid bij de activiteiten van de afdeling blijvend te versterken, wil het 
bestuur inhoudelijke gesprekken organiseren tussen bestuur en fractie met de leden en 
niet-leden over lokaal belangrijke onderwerpen. 
 
 
4. Taken van de afdeling (conform de Reglementen van de PvdA): 
 

- het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de 
deelgemeenteraad of de stadsdeelraad, 

- onder meer door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en 
indienen van een kandidatenlijst; 

- het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek; 
- het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw 

college van burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt 
om daaraan deel te nemen; 

- het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 
- het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal 

niveau; 
- de voorbereiding van en deelname aan het congres; 
- de voorbereiding van en deelname aan het gewestelijk voorcongres; 
- de voorbereiding van en deelname aan de gewestelijke vergadering; 
- de voorbereiding van en deelname aan de Politieke ledenraad 
- alle overige activiteiten om leden te werven, om de leden de gelegenheid te geven 

actief deel te nemen in de partij en het gedachtegoed van de partij uit te dragen. 
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5. Doelen in 2019 - algemeen: 
 

- Het bevorderen dat de leden zich thuis voelen in de afdeling door hen te betrekken 
en te doen deelnemen aan activiteiten en zich te mengen in inhoudelijke discussies. 

- Het faciliteren van en meewerken aan activiteiten in het kader van de permanente 
campagne. 

- Het organiseren van dan wel meewerken aan activiteiten op het gebied van ge-
meentelijke, provinciale, landelijke en Europese politiek. 

 
 
6. Doelen in 2019 - specifiek: 
 

- Het werven en binden van leden uit alle geledingen van de bevolking. 
- Continu naar buiten treden en zichtbaar aanwezig zijn: ‘de permanente campagne’. 
- In contact komen met jongeren, van gedachten wisselen met jongeren, jongeren 

bewust maken van de betekenis van de politiek voor (ook) hún toekomst, jongeren 
actief betrekken in de (politieke) discussie over actuele onderwerpen en ontwikke-
lingen, lokaal, regionaal en landelijk. 

- Het formuleren van politieke standpunten met betrekking tot sociale, economische, 
demografische, technologische en andere ontwikkelingen met het oog op het alge-
meen belang van de inwoners van Achtkarspelen, nú en in de (verre) toekomst. 

- Campagne voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsver-
kiezingen op 20 maart 2019, evenals voor de Europese verkiezingen op 23 mei. 

- Het opzetten van (thema-)bijeenkomsten, met als mogelijke onderwerpen: Participa-
tiewet, beschut werk, Omgevingswet, Volkshuisvesting (krimp, Crisis- en herstel-
wet), energietransitie (rol gemeente/visie) en samenwerking / fusie met de gemeente 
Tytsjerksteradiel. 
 
 

7. Bijeenkomsten van het afdelingsbestuur: 
 

- Het bestuur komt 11x per jaar bijeen. 
- De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de fractievoorzitter. 
- Het bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen met de voltallige fractie waarvan ten-

minste één bijeenkomst in het teken staat van het bespreken van de politieke koers 
en van elkaars functioneren. 

- De bestuursleden worden voor de duur van vier jaar benoemd. Aftredende bestuurs-
leden zijn terstond herkiesbaar. 

- Eveneens conform de Reglementen worden de voorzitter, secretaris en penning-
meester in functie gekozen. 
 

Het bestuur vergadert op dinsdagavond, aanvang 20.00 uur, bij een van de bestuursleden 
thuis. Dit zijn de geplande vergaderdata voor 2019: 
 

o 15 januari 2019 
o 12 februari 2019 
o 12 maart 2019 
o 16 april 2019 
o 14 mei 2019 
o 11 juni 2019 
o 20 augustus 2019 
o 10 september 2019 
o 15 oktober 2019 
o 12 november 2019 
o 10 december 2019. 



 
 

4 

8. Bestuurssamenstelling per 26 november 2018 en rooster van aftreden: 
 
Alie Ferwerda voorzitter aftredend per jaarvergadering 2019 
Hink Speulman secretaris aftredend per jaarvergadering 2021 
Wia Boonstra penningmeester aftredend per jaarvergadering 2021 
Anne van der Heide ledenadministratie aftredend per jaarvergadering 2019 
Joop Bekkema contacten aftredend per jaarvergadering 2019 
Sonja Nicolai bestuurslid aftredend per jaarvergadering 2021 
Bram Sikkema bestuurslid aftredend per jaarvergadering 2021 
 
 
9. Raadsfractie: 
 
Theun Nicolai fractievoorzitter Alie Ferwerda schaduwraadslid 
Sjon Stellinga raadslid Wia Boonstra schaduwraadslid 
  Bram Sikkema schaduwraadslid 
 
 
10. Afdelingsactiviteiten in 2019: 
 

- Hieronder vallen afdelingsvergaderingen, het uitbrengen van de Nieuwsbrief en het 
actueel houden van de website en van social media. 

- Het werven en binden van leden uit alle geledingen van de bevolking, waaronder 
begrepen het ‘seniorenbezoek’. 

- Nieuwe leden ontvangen - naast het actuele jaar-/werkplan - een welkomstmail van 
de afdeling met daarin een uitnodiging voor een individueel kennismakingsgesprek. 

- Continu naar buiten treden en zichtbaar aanwezig zijn: ‘de permanente campagne’. 
- Campagne voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsver-

kiezingen op 20 maart 2019, evenals voor de Europese verkiezingen op 23 mei. 
- Het opzetten van (thema-)bijeenkomsten voor fundamentele gedachtevorming, het 

ontwikkelen van een visie en/of het bepalen van een (afdelings-)standpunt. 
- Het actief en constant uitdragen van het sociaal-democratische gedachtegoed als 

krachtig tegengeluid voor o.a. populisme, partijpolitiek, conservatisme, kapitalisme, 
stigmatisering, het wegzetten van mensen, vernedering, uitsluiting, racisme, vreem-
delingenhaat en alle (andere) vormen van discriminatie. 

- Het afleggen van werkbezoeken aan dorpen, bedrijven, organisaties en instellingen. 
 
 
11. Planning van de afdelingsvergaderingen: 
 

- De afdelingsvergadering komt minstens twee maal per jaar bijeen en verder zo vaak 
als het afdelingsbestuur dat nodig acht of als een reglementair aandeel van de leden 
van de afdeling daarom verzoekt. 

- In het eerste kalenderkwartaal houdt de afdeling haar jaarvergadering, waarop: 
o het beleid van het afdelingsbestuur in het voorafgaande kalenderjaar wordt 

besproken aan de hand van het financieelverslag en het jaarverslag; 
o de door de kascontrolecommissie aan de hand van betalingsbewijzen gecon-

troleerde financiële rekening over het voorgaande kalenderjaar wordt vast-
gesteld; in geval van goedkeuring wordt door de vergadering de penning-
meester daarmee decharge verleend; 

o de leden van het afdelingsbestuur en de leden van de kascontrolecommissie 
worden gekozen 

- Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop 
het werkplan en de begroting voor het daarop volgende jaar worden vastgesteld.  

- De afdelingsvergadering is openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. 
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12. Jaaragenda voor 2019 - algemeen: 
 
 Januari 2019 H Bijeenkomst voor en met jongeren. De resultaten zijn bepa-

lend voor de invulling van het vervolg. 
 
 Februari 2019 Campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Water- 
  Schapsverkiezingen. 
   
 Maart 2019 Campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Water- 
  Schapsverkiezingen. 
  l Jaarvergadering van de afdeling. 
 
 April 2019 H Themabijeenkomst. 
  Campagne voor de Europese verkiezingen. 
 
 Mei 2019 Traditionele 1 mei viering met seniorleden. 
  s Nieuwsbrief. 
  Campagne voor de Europese verkiezingen. 
 
 Juni 2019 --  
 
 Juli 2019 Vakantie. 
 
 Augustus 2019 -- 
 
 September 2019 -- 
 
 Oktober 2019 H Themabijeenkomst. 
 
 November 2019 l Afdelingsvergadering. 
  s Nieuwsbrief. 
 
 December 2019 -- 
 
 Het hele jaar dóór: Continu naar buiten treden en zichtbaar aanwezig zijn: ‘de per-

manente campagne’. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de afdelingsvergadering op 26 november 2018. 
 
 
 
 
Zeker zijn van een eerlijke toekomst. 
De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van goed werk, de beste zorg, onderwijs met kansen en een 
betaalbaar huis. Dat is de basis voor iedereen. Ook in de toekomst, voor onze kinderen, klein-
kinderen en hún (klein-)kinderen. Zeker zijn van een eerlijke toekomst in een wereld die aan grote 
veranderingen onderhevig is. Dat is waar we het allemaal voor doen. 
 
 
 


