WERKPLAN BESTUUR 2022
1 Inleiding,
Dit jaarplan 2022 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
sociaal-democratie.
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. 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. Hierover verderop
meer hoe we dit concreet willen gestalte geven.
De afdeling heeft 178 leden (peildatum 1 november 2021); dit is een teruggang van 7 leden ten
opzichte van 2020. De opbouw van het ledenbestand ziet er als volgt uit:
tot geboortejaar 1939: 27 leden
van 1940 tot 1959: 106 leden
vanaf 1960 tot 1979: 27 leden
vanaf 1981 tot heden: 8 leden
De fractie van de PvdA heeft vier zetels. De fractie bestaat uit: Anton Pieters ( fractievoorzitter),
Dinie Mulder, Angela Visser en Jan Johannes Veldkamp. Fractievolgers zijn Harry Balgobind en Jaap
Munniksma.
Het bestuur heeft vijf leden, namelijk Bert van der Meulen ( voorzitter), Jaap Munniksma (secretaris),
Jannigje Dijkstra ( penningmeester) en de leden Wim Ram en Cees Kuipers
2 Taken afdelingsbestuur
Formele taken
•
•
•

Servicegerichte taken; minimaal 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.
Strategische taken; zoals het analyseren van toekomstplannen op de lange termijn.
Toezicht en controle; het sturen op resultaten en het evalueren van beleid, het volgen van de
fractie, ondermeer door bijwonen van fractievergadering en het houden van jaarlijks
voortgangsgesprekken met de leden van de fractie.

Taken 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; 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.
Het werven en binden van leden uit alle geledingen van de bevolking;
Het opzetten van keukentafel- en expertisegesprekken
Het opzetten van thema- bijeenkomsten, eventueel samen met andere lokale politieke partijen
of andere PvdA afdelingen in Fryslân.

3 Activiteiten van subgroepen:
-

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, wethouders, de Statenleden en zelfs Tweede Kamerleden,
als dat moet! De activiteiten van het ombudsteam worden gecoördineerd door Harry Balgobind. Hij
kan daarbij een beroep doen op verschillende leden, met ieder specifieke kennis op diverse
terreinen.
-

Communicatie

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
thuisbezorgd. Zowel Nieuwsbrief als it Roaske worden ook op de website geplaatst.
De werkgroep Communicatie verzorgt de berichtgeving binnen en over de afdeling. Ten behoeve van
de afstemming en coördinatie neemt in ieder geval 1 bestuurslid deel aan de redactievergaderingen.
In de huidige tijd neemt het belang van het gebruik van sociale media toe. Omdat hiervoor de
expertise binnen het bestuur en afdeling beperkt is, wordt daarvoor t.b.v. de
gemeenteraadsverkiezingen externe ondersteuning ingehuurd.
4 Planning voor 2022:
Campagne Raadsverkiezingen
Het 1e kwartaal van 2022 zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Om deze
vorm en inhoud te geven wordt er een strategiegroep geformeerd (hiermee is in november 2021 al
begonnen). Deze zal zich vooral buigen over de onderwerpen die voor de PvdA in Smallingerland
belangrijk zijn. Daarnaast wordt een campagne commissie geformeerd die de campagne zelf
coördineert. Deze zet de activiteiten op. Zo wordt in het kader van de campagne in januari/februari
een themabijeenkomst gehouden over wonen in Smallingerland.
Voor de campagne is €5000,--. Samen met het gewest Fryslân worden radiospots ingekocht. Ook
vanuit de gemeentebestuur zullen een paar activiteiten georganiseerd worden (verkiezingsdebat en
uitingen op verkiezingsborden). Ze worden meegenomen in de activiteitenplanning.

Permanente campagne - maandelijks de wijk in.
Maandelijks gaat een delegatie van fractie, bestuur en actieve leden een wijk in. Het is de bedoeling
dat dit op een informele wijze gebeurt, wel herkenbaar als PvdA, maar zonder “zendingsdrang”.
Regelmatig ontstaan op deze wijze spontane gesprekjes met de bewoners, soms politiek, maar soms
ook over dagelijkse zaken.
Vergaderingen en bijeenkomsten
*Bestuursvergaderingen
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. Het
bestuur komt circa 3 x per jaar bijeen met de voltallige fractie waarvan één bijeenkomst in het teken
van het bespreken van elkaars functioneren staat.
*2x ALV huishoudelijk - maart en november
In maart en november worden de gebruikelijke huishoudelijke vergaderingen gehouden. Het is
gebruikelijk dat we hierbij ook een actueel thema aan de orde laten komen.
* Bijeenkomst n.a.v. GRV 2022 - waarschijnlijk april.
Het is waarschijnlijk dat de formatiebesprekingen rond deze tijd gaande zijn. Als de PvdA kan
deelnemen aan het College willen we de leden hierbij zo actief mogelijk betrekken. De fractie
informeert de leden over de stand van zaken in een specifieke op de onderhandelingsresultaten
gerichte ledenvergadering.
* Inhoudelijke/thematische bijeenkomst.
In het najaar zal een inhoudelijke bijeenkomst worden georganiseerd over actuele politieke kwestie
met een interessante spreker
Meer vrijwilligers
De afdeling heeft een vaste kern van kaderleden bestaande uit fractie en bestuur. Deze vaste kern is
betrokken en steekt veel tijd in het reilen en zeilen van de afdeling. Dat is fijn. Maar het is ook
kwetsbaar. De huidige kaderleden krijgen het steeds drukker met activiteiten, waardoor weer het
risico bestaat dat sommigen afhaken en dus dat de activiteiten bij een nog kleinere groep vrijwilligers
komt te liggen. Aan de andere kant horen we best wel vaak geluiden dat veel leden bereid zijn iets te
doen. Vooral ook rond verkiezingen.
Het bestuur wil in komend jaar een actieplan opzetten om meer leden bij de afdeling te betrekken,
bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwilligersteams. Dit met als doel het vergroten van de slagkracht
van de afdeling. We beginnen met het opzetten van een stappenplan.
Voorstel:
Werkplan 2022 is besproken en vastgesteld op de ALV van 29 november 2021.

