Toespraak nieuwjaarsreceptie 2018 – Herman Scholte (fractievoorzitter)
Tijdens een nieuwjaarstoespraak aan het einde van een raadsperiode ontkom
je er natuurlijk niet aan om als fractie kort terug te blikken op onze inzet in de
afgelopen 4 jaar.
Voordat ik dat doe wil ik echter stil staan bij persoonlijke gebeurtenissen die in
de afgelopen periode voor het PAC heel belangrijk zijn geweest.
In de eerste plaats het overlijden van Jaap. Ik heb hem kort meegemaakt als
fractievoorzitter in de vorige raadsperiode en daarna als lid van de
steunfractie. Jaap bleef ondanks zijn ziekte zeer betrokken bij het PAC, steeds
alert en met zijn dossierkennis leverde hij een belangrijke bijdrage aan het
werk van de fractie. Een groot verlies voor het PAC en nog groter natuurlijk
voor Fimmy en de kinderen. Ook in deze periode van het voorbereiden van de
campagne merken we wat Jaap allemaal voor het PAC heeft gedaan en
betekend.
Van een heel andere aard is het vertrek van Kor uit de fractie. Niet omdat hij
het raadswerk niet meer boeiend en leuk vond maar omdat hij zich door de
situatie thuis met opgroeiende jonge kinderen en een nieuwe baan helaas niet
meer voor de 100% kon inzetten voor het raadswerk. Irene en ik vonden dat
begrijpelijk en respecteerden, hoe jammer we dat ook vonden, zijn besluit.
Jerry is hem opgevolgd. Veel tijd om zich in te werken kreeg hij niet. Tijdens
de eerste commissievergadering waarbij hij aanwezig was moest hij direct aan
de bak. Betekende ook dat hij het weekend daarvoor een dossier van ongeveer
1000 pagina’s moest doorploeteren. Het is hem gelukt, petje af.
Gelukkig blijft Kor, als lid van de steunfractie en bestuurslid, betrokken bij het
fractiewerk.
En dan nu de korte terugblijk:
In de afgelopen periode hebben we als fractie op een kritische en constructieve
wijze ons raadswerk gedaan. Dat wil zeggen dat we de collegevoorstellen
ondersteund hebben die we goed vonden en voorstellen hebben aangedragen
als we dachten dat het beter kon.
Zo hebben we hebben een actieve rol vervuld in de totstandkoming van het
gemeentelijk beleid. Niet alleen in de commissie- en raadsvergaderingen, maar
ook door deelname in diverse werkgroepen. En natuurlijk ook door naar
inwoners te luisteren en met hen in gesprek te gaan.
Op de website en in het verkiezingsprogramma is te lezen hoe deze inbreng
door middel van o.a. het stellen van schriftelijke vragen en het indienen van
moties en amendementen is geweest en tot welk resultaat dat heeft geleid.
We hebben aangetoond dat we als partij met een beperkt aantal zetels in de
raad toch veel hebben kunnen bereiken. Onze inzet om zo veel mogelijk

punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen is, met of zonder
samenwerking van andere partijen, gelukt.
De discussie over een aantal voor het PAC belangrijke onderwerpen is in deze
raadsperiode nog niet afgerond. Het gaat o.a. om:
•
•
•
•
•
•
•

de verdere invulling van het sociaal domein in het bijzonder de
Participatiewet
de concrete invulling van Coevorden als regenbooggemeente
de verdere uitwerking van Coevorden als dementievriendelijke gemeente
de afronding van de evaluatie van het besluitvormingsproces rondom het
AZC in Oosterhesselen
de samenwerking in BOCE verband
de aanpak van het centrum van onze stad
en het werken aan bestuurlijke vernieuwing met als uiteindelijk doel dat
inwoners zo veel mogelijk invloed kunnen uitoefen op hun directe
leefomgeving.

Voor wat betreft de samenwerking in BOCE verband is ons uitgangspunt dat
deze samenwerking nooit mag leiden tot de uitholling van de positie van de
lokale gemeenteraden.
We onderschrijven dus ook zeker niet de mening van dhr. Bouwmeester die hij
heeft gegeven tijdens een interview met RTV Drenthe. Op de vraag wat de
burger merkt van de beoogde samenwerking in BOCE verband gaf hij aan dat
voor één onderwerp bijvoorbeeld één wethouder een vast aanspreekpunt
wordt.
Een ander geluid kwam gisteren van de burgemeester van Borger-Odoorn die
heel nadrukkelijk stelde dat de samenwerking geen opmaat tot fusie is en dat
het bij de komende gezamenlijke raadsvergadering van de drie raden van de
BOCE gemeenten gaat om een oriënterende
Wij zijn in ons verkiezingsprogramma hierin duidelijk:
--Vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in BOCE (Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen) verband kan door sommige bestuurders worden
aangegrepen om tot verdere schaalvergroting te komen.
Het PAC is hier tegen. Verdere schaalvergroting betekent meer afstand tot de
inwoners terwijl we juist een beweging andersom moeten maken—
Tenslotte wil ik namens de fractie de leden van de hele steunfractie bedanken
voor de ondersteuning die zij in de afgelopen jaren hebben geboden. Hun
steun is voor de fractie van groot belang geweest.
Nu het woord aan Irene die verder zal ingaan op de komende verkiezingen, het
programma op hoofdlijnen zal toelichten en de eerste 7 kandidaten op de lijst
zal presenteren.

