Werkplan 2019
PvdA afdeling Smallingerland
Inleiding
Dit werkplan 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 – soms op hoofdlijnen en
soms concreter – alle onderdelen van de afdeling. Hierbij staat onze betrokkenheid met de inwoners
van de gemeente Smallingerland centraal.
Het afdelingsbestuur zet zich er voor in dat de afdeling Smallingerland een inspirerende en open
afdeling is, die midden in de samenleving staat. Leden moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden
naar de PvdA en zich in kunnen zetten op een breed front van activiteiten, die de PvdA in
Smallingerland helpen de politieke doelstellingen te bereiken. Als vereniging vormen we een club,
begaan met elkaar en onze verschillen, zoals dat past bij de sociaaldemocratie.
Stand van zaken binnen de afdeling
De afdeling wordt gevormd door de leden: daar ligt de basis voor al onze activiteiten. De afdeling
Smallingerland kent een stevige basisstructuur, waarin een aantal vaste taken zijn ondergebracht.
Onze wethouder, de leden van de raadsfractie en de vrijwilligers van het Ombudsteam zijn
belangrijke vertegenwoordigers van onze partij. Er is veel betrokkenheid, enthousiasme en kennis.
Het bestuur ziet het als haar opgave om deze kennis voor ons te laten werken. Daarom gaan wij op
zoek naar nieuwe manieren om (toekomstige) leden meer bij de afdeling te betrekken. Maar niet
alleen onze leden, maar ook de inwoners van Smallingerland willen we vaker laten weten waarvoor
we staan.
De afdeling heeft 204 leden (peildatum 1 oktober 2018); dit is een teruggang van 7 leden ten
opzichte van 2018.
De opbouw van het ledenbestand ziet er als volgt uit:
tot geboortejaar 1939: 52 leden
1940 t/m 1949: 60 leden
1950 t/m 1959: 46 leden
1960 t/m 1969: 26 leden
1970 t/m 1979: 11 leden
vanaf 1981 t/m heden: 7 leden
onbekend: 2 leden
In 2018 zijn de Raadsverkiezingen geweest. De uitslag was teleurstellend, de fractie telt nu 4 leden
(was 6). Na succesvolle onderhandelingen waar veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma
zijn verzilverd, is de PvdA met één wethouder vertegenwoordigd in het College van B&W. Dit is Roel
Haverkort, die in de vorige periode al wethouder was.
De fractie bestaat uit: Anton Pieters ( fractievoorzitter), Dinie Mulder, Angela Visser en Henk Hofstra.
Fractievolger is Jan Johannes Veldkamp.
Het afdelingsbestuur bestaat uit vier leden, er is één vacature; In de ALV van april 2018 zijn twee
nieuwe bestuursleden benoemd, Bert van der Meulen in de functie van voorzitter en Jannigje
Dijkstra als penningmeester. Verder zijn Jaap Munniksma (secretaris) en Cees Kuipers (lid) lid van het
bestuur.
Taken afdelingsbestuur
Servicegerichte taken; het tweemaal per jaar verzorgen van de ledenvergaderingen en bijbehorende
operationele zaken, overige activiteiten ten behoeve van de partij en leden, het op organisatorisch
en inhoudelijk vlak bijstaan van de leden van de fractie en wethouder.
Strategische taken; zoals het analyseren van toekomstplannen op de lange termijn.

Toezicht en controle; het sturen op resultaten en het evalueren van beleid, het houden van jaarlijks
voortgangsgesprekken met de leden van de fractie en de wethouder. De voorzitter van de afdeling
houdt 2 maandelijks een coördinatie- en voortgangsgesprek met de fractievoorzitter en wethouder.
Het ombudsteam
Binnen de afdeling Smallingerland is een ombudsteam actief. Mensen kunnen een beroep doen op
dit team doen als ze problemen ervaren met instanties. Het ombudsteam wil mensen ondersteunen
bij het vinden een oplossing. Daarbij maakt het zoveel mogelijk gebruik van bestaande
voorzieningen. Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het
Ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, de wethouders, de Statenleden en zelfs Tweede
Kamerleden, als dat moet!
Het ombudsteam bestaat uit: Harrie Balgobind, Dinie Mulder, Sjoukje Akkerman, Peter Huijskes,
Anton Pieters en Froukje Moedt .
Communicatie
De werkgroep Communicatie verzorgt de berichtgeving binnen en over de afdeling door middel van it
Roaske, de Nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter. Ten behoeve van de afstemming en
coördinatie neemt in ieder geval 1 bestuurslid deel aan de redactievergaderingen. De werkgroep
bestaat uit:
- Roaske: Bianca Bijlsma, Cees Kuipers, Anton Pieters, Jaap Munniksma
- Nieuwsbrief: Bianca Bijlsma, Cees Kuipers, Anton Pieters, Jaap Munniksma
- Website: Anton Pieters, Jaap Munniksma
- Facebook: Roel Haverkort, Anton Pieters
- Twitter: Roel Haverkort
Het is de bedoeling de informatievoorziening zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren.
Nieuwsbrieven worden daarom zoveel mogelijk digitaal verspreid. It Roaske wordt wel bij de leden
thuis bezorgd. Zowel Nieuwsbrief als it Roaske worden ook op de website geplaatst.
Plannen voor 2019
Het bestuur heeft met de fractie de ambitie uitgesproken in te zetten op het continue naar buiten
treden en zichtbaar aanwezig te zijn: “de permanente campagne”. Twee thema’s staan daarbij
centraal voor ons als bestuur: “het gesprek voeren” en duidelijke en frequente communicatie over
onze standpunten . 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 hier dan verdere
invulling aan.
Alle inwoners van Smallingerland worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen en signalen
aan te leveren. Middelen die we hiervoor inzetten zijn o.a. het actief gebruik maken van sociale
media, nieuwsbrieven voor belangstellenden en themabijeenkomsten. Invulling en uitvoering zijn
afhankelijk van het gekozen onderwerp.
De eerste maanden van 2019 staan in het teken van de komende Provinciale Staten verkiezingen en
de Europese Verkiezingen.
Doelen algemeen
- Het bevorderen dat de leden zich thuis voelen in de afdeling door een beroep op hen te doen deel
te nemen aan activiteiten en zich te mengen in inhoudelijke discussies;
- Het faciliteren van en meewerken aan activiteiten in het kader van de permanente campagne; - Het
ondersteunen en volgen van de fractie en wethouder;
- Toetsen en evalueren van de uitvoering van het verkiezingsprogramma (in relatie tot het
coalitieakkoord);

- Het organiseren van dan wel meewerken aan activiteiten op het gebied van gemeentelijke,
provinciale, landelijke en Europese politiek.
Doelen afdelings-specifiek
- Het werven en binden van leden uit alle geledingen van de bevolking;
- Het opzetten van thema- bijeenkomsten, eventueel samen met andere lokale politieke partijen of
andere PvdA afdelingen in Fryslân.
Geplande bestuurs-bijeenkomsten
- Het bestuur komt circa 10 x per jaar bijeen. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door
een lid van de fractie.
- De fractievergaderingen worden bij toerbeurt door het bestuur bijgewoond.
- De fractievoorzitter, wethouder en voorzitter van het bestuur komen circa 6 x per jaar bijeen.
- Het bestuur komt circa 2x per jaar bijeen met de voltallige fractie, waarvan één bijeenkomst in het
teken van het bespreken van elkaars functioneren staat.
- Het bestuur bewaakt het proces van het houden van individuele voortgangsgesprekken. Ten
behoeve hiervan wordt door het bestuur een gespreksleidraad opgesteld. Jaarlijks worden met ieder
raadslid en de wethouder voortgangsgesprekken gevoerd door de fractievoorzitter en een
bestuurslid. De afdelingsvoorzitter voert voortgangsgesprekken met ieder bestuurslid. Het
functioneren van de afdelingsvoorzitter wordt jaarlijks besproken in een bestuursvergadering.
Afdelingsactiviteiten
- Hieronder vallen afdelingsvergaderingen, politieke café ‘s, uitbrengen Roaske, actueel houden
website, (digitale) nieuwsbrieven.
- Nieuwe leden ontvangen een welkomstmail van de afdeling met daarin een aanbod voor een
kennismakingsgesprek .
Planning van de (algemene leden)vergaderingen (ALV):
- Periode januari – maart: Bijeenkomst die in het van de komende provinciale staten verkiezingen.
- Maart: vaststellen jaarstukken: jaarrekening bestuur, verslag afdelingsbestuur m.b.t. gevoerde
beleid, bestuursverkiezing, verslag van de fractie.
- In de periode april – november: Een tweetal inhoudelijke bijeenkomsten die gericht zijn op het
versterken van het PvdA profiel naar buiten en het bevorderen van de onderlinge band.
- November: Goedkeuring werkplan en begroting bestuur gekoppeld aan een inhoudelijk thema.
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