
Voorzitter, 

Een nabeschouwing op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart als een 

van de laatste partijen te moeten doen heeft het risico in zich dat veel al is 

gezegd. 

Allereerst de felicitaties aan BBC20124. Zij zijn er voor de derde keer op rij in 

geslaagd de grootste partij te worden in de gemeenteraad van Coevorden. Als 

enige partij in de coalitie lijkt BBC2014 ook steeds het succes van het voltallige 

college tot haar succes te maken. Dat is bijzonder knap.  

De felicitaties ook aan de PvdA die met een kleine 0,6% meer stemmen dan bij 

de vorige verkiezingen nu de tweede partij zijn in de gemeente. En ondanks het 

verlies van 0,4 % bij het CDA, ook aan hen de felicitaties want het had met de 

landelijke ontwikkelingen binnen het CDA veel erger kunnen aflopen.  

Dat de VVD met een verlies van 1,14% procent ten opzichte van de laatste 

verkiezingen met 10 stemmen verschil het CDA nog net voorblijft als derde 

partij is wellicht wat zuur. De felicitaties overigens wel voor nieuwkomer Floris 

Vulto die als jongste lijsttrekker toch maar in deze arena is gestapt.  

En gefeliciteerd Henk Bouwers dat het je is gelukt met PPC met één zetel in de 

raad te komen 

En dan het resultaat van mijn eigen partij PAC. 

Tijdens de avond van de uitslagen heb ik me over onze winst bewust wat op de 

vlakte gehouden. D66 deed niet meer zelfstandig mee en we wisten niet wat 

daarvan het effect was. Nu we de cijfers kennen kan ik hier met trots zeggen: 

PAC is na BBC2014 de grote winnaar van de verkiezingen met een groei van 

twee naar drie zetels.   

In alle dorpen hebben we meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden en in 

de stad zijn we in sommige wijken de grootste en overall vlak achter de PvdA 

de grootste (in de stad). Daar ben ik trots op.  

Ik constateer dat ons harde werken van de afgelopen vier jaar door de kiezer is 

gezien. Dankzij een geweldige digitale en analoge campagne hebben we 

zichtbaar kunnen maken wie we zijn en waar we al veertig jaar voor staan.  

- Bestuurlijke transparantie 
- Sociale rechtvaardigheid 
- Bescherming van natuur en milieu 



- Goede en veilige woon, werk en leefomgeving 
- En behoud van cultuur, landschappelijke en historische waarden 

Dat daar de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties prima bij passen 
zal voor niemand een verrassing zijn. 
 

Dankzij één voor de gehele gemeente Coevorden geschreven magazine hebben 

we 10.000 huishoudens kunnen bereiken zonder daarbij te vervallen in beloftes 

en zoethoudertjes. Maar vooral te duiden waar uitdagingen liggen, wat onze 

antwoorden zijn en waar we onze inwoners bij nodig hebben. 

Dankzij een geweldige groep enthousiastelingen en vrijwilligers hebben we 

hectische, drukke, somtijds vermoeiende campagne gevoerd. 

Dankzij de lijst met de meest diverse kandidaten tussen 17 en 75 jaar. En een 

lijst met meer vrouwen dan mannen zijn we daarvoor beloond, en daar ben ik 

trots op. Ik daag de andere partijen uit om over vier jaar minimaal met 50% 

vrouwen op de lijst uit te komen. 

Voorzitter 

De verkiezingen hebben andermaal een pijnpunt blootgelegd waar onze fractie 

zich zorgen over maakt. Opnieuw heeft een grote deel van onze inwoners in de 

gemeente de weg naar de stembus niet gevonden. Vijftig procent van onze 

inwoners in de hele gemeente heeft er voor gekozen niet deel te nemen aan 

het verkiezingsproces voor de gemeenteraad. De verschillen tussen stad met 

ca. 30% en platteland met ca. 60% maken dat nog pijnlijker, zichtbaar. 

Juist in deze tijd waarin duidelijk is dat vrijheid van meningsuiting, vrijheid om 

te zijn wie je bent, vrijheid om te kiezen of gekozen te worden geen 

vanzelfsprekendheid is.  

Volgens PAC ligt daar, opnieuw, een grootse uitdaging voor de komende vier 

jaar om deze inwoners weer vertrouwen te geven in wat wij hier, als leken en 

inwoners, elke dag weer opnieuw te doen hebben.  

➢ Kaders stellen voor het bestuur 

➢ Het College controleren op de uitoefening van haar taken 

➢ Maar bovenal volksvertegenwoordiger zijn voor al onze inwoners 

En tegelijkertijd vraagt het van ons als Raad na te denken stappen vooruit te 

zetten hoe en op welke wijze we onze inwoners op andere manieren kunnen 



betrekken bij de vraagstukken voor de komende periode. PAC heeft daar 

ideeën over en dat brengt me bij het volgende punt. 

 

Vooruitkijken, 

Een nabeschouwing alleen over de verkiezingen is wat ons betreft niet genoeg. 

We moeten ook duiden wat de kiezers van ons vragen. 

BBC2014 heeft met, wederom, een groei van één zetel grote 

verantwoordelijkheid gekregen om het voortouw te nemen in de besprekingen 

die moeten leiden tot de vorming van een nieuw college. 

PAC vindt dat het meest recht wordt gedaan aan de uitslag om eerst met die 

partijen het gesprek aan te gaan die gewonnen hebben. En wij zijn daar één 

van. Gelet op de verkiezingsuitslagen biedt dat ook de meeste kans om ook 

écht tot verbinding te komen tussen inwoners in de stad en het buitengebied. 

Maar ook echt in verbinding te komen op de grote thema’s . 

De oorlog in Ukraine laat zien hoe kwetsbaar we zijn.  

De verslaving aan fossiele brandstoffen laat zien hoe afhankelijk we zijn en hoe 

dat als ‘wapen’ wordt ingezet. Naast de dreigende energiearmoede door de 

enorme brandstofprijzen, wordt dit verder vergroot door stijgende inflatie en 

stijgende voedselprijzen. Dat heeft impact op iedereen maar voor diegenen die 

al niets hebben het meest. 

Vluchtelingenstromen komen op gang en ook wij zullen onze bijdrage moeten 

leveren in de opvang. Dat geeft niet alleen nog maar meer druk op het toch al 

grote huisvestingsvraagstuk maar zal ook veel van onze inwoners vragen. 

Daarbij hebben we het niet alleen over het opvang en omgang met ernstig 

getraumatiseerde mensen maar het stelt ook eisen hoe we dit ook met elkaar 

bijvoorbeeld ook in het onderwijs én voor langere tijd met elkaar te doen 

hebben. 

PAC heeft daarbij niet alle antwoorden maar we hebben daar wel ideeën over 

en willen daar verantwoordelijkheid in nemen. 



En om met een citaat van een bekende Coevordenaar1 te eindigen: “En 

overigens zijn wij van mening dat onze bodem gevrijwaard moet blijven van de 

injectie van afvalwater door de NAM.” 

 
1Lars Hoedemaker D66 


