
PAC PITCH Kaderbrief bespreking  
 
Voorzitter, 
 
De verkiezingen zijn geweest.  
De coalitie heeft een akkoord gesloten op hoofdlijnen. En het college……komt nu met een kaderbrief 
2023 zonder dat er een bestuursakkoord is geformuleerd.  
In zijn algemeenheid zijn we van het college gewend dat de kaderbrief ambitie uitstraalt en 
voorsorteert op de begroting.  
 
Of moeten we begrijpen dat het ‘Koeverns Kompas’1 volstaat? Daar wordt namelijk wel aan 
gerefereerd. 
En dat laatste kan natuurlijk niet zo zijn. 
Dit aanbod van een ‘oud college’ wekt bij ons de indruk van: ‘over je graf heen regeren.  
 
U begrijpt, liever hadden we nu een bestuursprogramma gezien waar we als raad het debat over 
zouden kunnen voeren.  
Vraag: Krijgt de raad het ‘Koeverns Kompas’ ook nog formeel aangeboden, en zo ja met welke 
status? 
Vraag: wanneer kunnen we het bestuursakkoord verwachten? 
 
Doordat er geen college- of bestuursprogramma is geformuleerd,  liggen er ook kansen. De fractie 
van PAC heeft daarom 14 moties voorbereid die we, afhankelijk van hoe het debat verloopt, tijdens 
de bespreking van de kaderbrief of later zullen indienen. In deze termijn zal PAC zich tot twee 
beperken. 
 

Nederland lijkt in brand te staan. Sinds op 10 juni de landelijke stikstofplannen zijn 
gepresenteerd lijkt het er op dat ‘wie voor natuur is,  tegen de boeren is’  én andersom’. De beelden 
van boerenacties en de dreiging van verharding van acties maken dat de dialoog niet gevoerd kan 
worden.   
 
In dit huis hebben we gezien dat de nuance wel degelijk aanwezig is zonder dat we het ook direct 
met elkaar eens zijn over alles.  Waar we het wel over eens zijn is dat we allen zorgen hebben over 
de effecten voor de boerengezinnen in onze gemeente. Daarom heeft PAC een motie geformuleerd 
waarin we naast steun ook perspectief hopen te bieden 

 
Armoedebestrijding 
Door inflatie, prijsstijgingen van levensmiddelen en energie maken wij ons zorgen over onze 
inwoners die tot 130% van het minimum moeten zien rond te komen. 
De meesten van hen hebben we niet in beeld. We vragen het college of het mogelijk is voor 
de begrotingsbespreking 2023 daar inzicht in te krijgen zodat we mogelijk middelen kunnen 
reserveren waar de rijksoverheid dat mogelijk niet of onvoldoende doet 

 
Woningbouw en huisvesting 
Woningbouwplannen zijn hard nodig. En zeker in onze gemeente hebben we vooral 
behoefte aan betaalbare woningen. Zowel in de huur – als in de koopsector. Bij projecten 

 
1 Citaat: ‘Het Koeverns Kompas is een aanbod van het college van burgemeester en wethouders aan de huidige en toekomstige 

inwoners, bestuurders en medewerkers van de gemeente Coevorden. Door verbinding te leggen met elkaar en de gezamenlijke 
waarden die ons bindt, zetten we samen de koers uit voor de toekomst”.  

 



vinden we dan ook dat er een eerlijke verdeling moet zijn in zowel laag/midden en dure 
woningen. Wij hebben een motie voorbereid die daarbij kan helpen. 
Daarnaast zien we dat de behoefte aan woonwagenstandplaatsen sterk gestegen is en de 
uitbreiding van 15 nu al niet meer voldoet.  
Vraag: wat gaat u met dit signaal doen? 
 
Duurzaamheid 
Het bedrijfsleven verbruikt de meeste energie, stoot de meeste CO2 uit en betaald de 
laagste energieprijzen. Dat is onverteerbaar in de opgaves waar we voor staan bij 
klimaataanpassing, CO2 reductie, hittestress etc. 
Kunt u aangeven op welke wijze u denkt het bedrijfsleven in beweging te krijgen? 

 
 
 
 
 
 

 


