Kort verslag van de ledenvergadering van maandag 26 november 2018.
AANWEZIG: het bestuur en een kleine twintig leden, alsmede Sypie Hylkema, lid van het
Gewestelijk Bestuur.
1.

Opening en vaststellen agenda.

Opening om 20.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen.

De voorzitter doet melding van de afwezigen. Tevens meldt zij dat de afdeling drie
kandidaten heeft voor de provinciale statenverkiezingen.
Hieke Postma geeft te zijner tijd aan als ze
van het archief van de afdeling af wil. Anne
van der Heide is bereid om het archief dan
te gaan beheren.

3.

Notulen van de ledenvergadering van
3 april 2018.

Nadat voormalig secretaris Jan Kloosterman
de notulen heeft voorgelezen worden deze
ongewijzigd vastgesteld.

4.

Werkplan van de afdeling voor 2019.

Het concept van het jaar-/werkplan voor
2019 wordt besproken. Er is behoefte om
vaker bijeen te komen dan de formele ledenvergaderingen, vooral om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele thema’s.
Voorts wordt met het oog op kostenbesparing voorgesteld om de gedrukte nieuwsbrief
te vervangen door een digitaal exemplaar.
Over de status van het plan meldt het bestuur dat het jaar-/werkplan (evenals de begroting) door de afdeling wordt vastgesteld,
en daarmee leidend is voor zowel het bestuur als de afdeling.
Na de toezegging van het bestuur dat de
naar voren gebrachte aandachtspunten worden meegenomen, wordt het jaar-/werkplan
door de vergadering vastgesteld.

5.

Begroting van de afdeling voor 2019.

Het concept van de begroting voor 2019
wordt besproken. De financiële positie van
de afdeling is zorgwekkend en het bestuur
benadrukt dat het nodig is om een strak
financieel beleid te (blijven) voeren.
Nadat de door de vergadering voorgestelde
wijzigingen in het concept zijn verwerkt
wordt de begroting voor 2019 door de vergadering vastgesteld.
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6.

Bestuursverkiezingen.

Tijdens de voorjaarsvergadering is dit onderwerp doorgeschoven naar deze bijeenkomst.
Er dus dus géén sprake van tussentijdse
verkiezingen.
Conform het voorstel treden als bestuurslid
van de afdeling af: Jan Kloosterman, Henk
Hofmann en Ernst van Raalte.
De vergadering verwelkomt Sonja Nicolai en
Bram Sikkema als nieuwe bestuursleden.
De vergadering benoemt Hink Speulman in
de functie van secretaris van de afdeling; hij
was sinds de zomer al als interim actief.

7.

In gesprek met de raadsleden.

Dit gesprek vindt plaats op verzoek van de
leden Hieke Postma, Lammert Postma, Jaring Roosma, Andries Hofstra, Lokke Postma, Johan Kootstra, Jolle Kranenburg,
Anneke Bakker en Aafke Postma. Zij storen
zich aan de opstelling en toon van de
raadsleden als het gaat om de Stichting
Woningbouw Achtkarspelen en Caparis NV.
Het gesprek wordt ingeleid door Hieke Postma.
Raadslid Sjon Stellinga merkt op dat in de
krant zijn uitspraken in de gemeenteraad
over Caparis uit hun verband zijn getrokken.
Zonder de juiste context vormen de uitspraken een volledig incorrecte weergave van
het standpunt van de PvdA. Het juiste verhaal is daarom door Sjon onmiddellijk na
publicatie van het artikel in de krant via
Facebook naar buiten gebracht. De PvdA
zet de meest kwetsbare mensen zeker niet
weg als kostenpost, integendeel: wij maken
ons juist hard voor de belangen van de
werknemers van Caparis uit Achtkarspelen.
Vervolgens wordt uitvoerig gediscussieerd
over de structurele kritiek die de SWA treft
uit de mond van raadslid Theun Nicolai. Dit
raakt een deel van de leden, omdat het door
hen als volledig onterecht wordt beschouwd.
Er mankeert volgens hen niets aan de ambitie van de SWA. Daarentegen roept juist het
handelen door de gemeente vragen op.
De levendige en emotionele gedachtenwisseling brengt betrokkenen echter niet dichter
bij elkaar. Hieke besluit dan ook met de
woorden “Theun en ik zijn er nog niet uit!”.
In februari 2019 brengen bestuur en fractie
een werkbezoek aan de SWA. Naar aanleiding daarvan zal opnieuw met de leden over
dit onderwerp worden gesproken.

8.

Pauze.
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9.

Samen van gedachten wisselen over
de toekomstige politieke koers van de
PvdA.

Besloten wordt dat dit agendapunt later (in
een nieuwe bijeenkomst) aan de orde komt.

10.

Rondvraag.

Tijdens de rondvraag wordt kort stilgestaan
bij de lijsttrekkers voor PS en Wetterskip.
Iedereen wordt opgeroepen om maximale
steun te verlenen aan de aanstaande verkiezingscampagnes.
Voorts wordt benadrukt dat de inbreng van
de leden van groot belang is en dat naar hen
wordt geluisterd.
Verder zijn de aanwezigen benieuwd naar
de ontwikkelingen en kosten van de huidige
samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, evenals naar
de positie c.q. toekomst van De Kruidhof.
Tenslotte wordt het bestuur gecomplimenteerd met het nieuwe jaar-/werkplan, waaruit
ambitie spreekt.

11.

Sluiting.

Aan het einde van de ledenvergadering
wordt formeel afscheid genomen van Jan
Kloosterman.
Hij ontvangt - hoe kan het anders - een mooi
boeket rode rozen. Ook de twee andere exbestuursleden (die niet aanwezig zijn) zullen
een bloemetje als dank voor hun inzet ontvangen.
Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst om
23.00 uur.

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

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, kleinkinderen 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.
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