
 

Verkiezingsduiding en hoe verder  

 
 
Onze duiding van de verkiezingsuitslag 
Helaas heeft onze relatieve onbekendheid ons nog parten gespeeld, maar we zijn trots op 
onze leden die PRO in korte tijd hebben opgericht, een gezicht en inhoud hebben gegeven 
en zo fanatiek campagne hebben gevoerd. We betreuren de lage opkomst, maar zijn blij met 
degenen die hun stem hebben laten gelden. De kiezer heeft gekozen. 
 
In de samenstelling van haar ledenbestand en de kandidatenlijst heeft PRO een mooie 
balans weten te vinden tussen de verschillende dorpen in de nieuw te vormen gemeente.  
 
Helaas hebben we dat nog niet teruggezien in het aantal stemmen en daarmee het aantal 
zetels. Maar dat geeft ons nog geen reden om geen duiding te geven aan dat, wat er volgens 
ons moet gaan gebeuren. Wij richten ons hierbij op een nieuwe en verbindende rol van de 
raad en een sterk uitvoerend college.  
 
 
Een vernieuwende rol voor de gemeenteraad en college 
De nieuwe gemeenteraad moet handelen vanuit verbinding, visie en energie. De raad moet 
optimisme uitstralen, realistische plannen opnemen en duidelijk benoemen hoe de inwoners 
betrokken worden bij het ontwikkelen van beleid. Een raadsbreed programma, door het 
college vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma, positioneert de raad als een 
krachtige opdrachtgever en, zoals het hoort, als het belangrijkste orgaan in de gemeentelijke 
politiek. 
 
En over hoe de raad zich dient op te stellen willen we duidelijk zijn. We benoemen duidelijk, 
eerlijk en transparant de voor- en nadelen bij raadsvoorstellen. Raadsleden zetten het 
algemeen belang voorop en laten daarbij geen enkel ander belang prevaleren. We 
debatteren minder over opvattingen en meer over vooruitgang en beweging. En vallen 
elkaar niet af en we gunnen elkaar onze successen. 
 
Maar buiten deze politieke arena staan onze inwoners centraal. We komen er als raad niet 
mee weg dat, wanneer de inwoners voor een programma hebben gekozen, we dat uitvoeren 
zonder inwoners verder te betrekken bij de onderwerpen die hen aangaan. Daarvoor 
moeten we in contact blijven met de inwoners van onze gemeente. Naast de rol die wij 
hierin vanuit PRO zullen vervullen, verwachten we ook dat we dat gezamenlijk als raad zullen 
doen en willen dit ook terugzien in het uitvoeringsprogramma van het college.   
 
Een raadsbreed akkoord 
Ik noem nog even de belangrijkste onderwerpen waarvoor wij staan en die we in een 
raadsbreed akkoord terug willen zien:  



 

• Inwonerparticipatie: 
PRO zoekt naar wat ons bindt, niet naar wat ons verdeelt. Wij moeten als gemeente 
nieuwe methoden ontwikkelen om inwoners hun volledige inbreng te kunnen laten 
hebben en te kunnen laten meebeslissen. 
 

• Vernieuwend bestuur: 
PRO wil niet in hokjes denken en ziet daarom graag een beperkt aantal belangrijke 
afspraken vastgelegd in een raadsbreed akkoord. Daarnaast willen wij een lokale 
democratie-agenda waarin per kern telkens, in samenspraak met de inwoners, concrete 
afspraken voor het opvolgende jaar worden vastgelegd.  
 

• Betaalbaar wonen: 
Wij willen in het woningbouwbeleid speciale aandacht geven aan jongeren, ouderen, 
alleenstaanden, statushouders en woongroepen. We zullen één ruimtelijke visie moeten 
ontwikkelen waarbij we bijzondere aandacht moeten hebben voor de specifieke 
behoeften binnen iedere kern. De gehele uitvoering van het beleid moet wat ons betreft 
worden neergelegd bij een wethouder Wonen.  

 

• Gezonde leefomgeving: 
Bij politieke besluiten en bij aanbestedingsprocedures willen wij dat wordt nagegaan wat 
de invloed is op het klimaat, de natuur en het milieu. Waarbij duidelijk wordt gemaakt 
hoe dit positief kan worden beïnvloed. In het buitengebied staat de volksgezondheid 
voorop. 
 

• Duurzaamheid: 
In ons programma was opgenomen dat de gemeente klimaatneutraal is in 2035. Dat is 
gezien de huidige netwerksituatie helaas niet haalbaar. We zullen de ontwikkelingen 
vanuit de RES nauwgezet moeten volgen en hieraan snel concrete invulling moeten 
geven aan de uitvoering waar en wanneer dat mogelijk is. Daarbij moet er concreet 
beleid zijn om de energiearmoede tegen te gaan. 

 

• Leefbaarheid: 
PRO wil de voorzieningen voor alle kernen bereikbaar houden. De leefbaarheid in de 
verschillende kernen vraagt dan ook om een sterke dorps-, wijk- en buurtgerichte 
aanpak. 
 

• Positief jeugdbeleid: 
Wij willen er op toezien dat de jeugdzorg zich optimaal kan ontwikkelen: toegankelijk, 
laagdrempelig, minder bureaucratisch en goed geregeld. Binnen het Positief Jeugdbeleid 
dat wij voorstaan moeten zorg, onderwijs en vrije tijd met elkaar verbonden zijn.   
 



 

• Goede zorg: 
PRO legt de verbinding met de principes van positieve gezondheid waarmee we 
inwoners ondersteunen in hun dagelijks functioneren, zowel fysiek als mentaal. 
 

• Sociaal beleid 
Als laatste belangrijk punt willen we dat wordt geïnvesteerd in multifunctionele 
accommodaties, ‘de huiskamers van de buurt’, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, 
maar ook waar jongeren en bijvoorbeeld statushouders een plek vinden. 
 

Samenstelling van het college 
Voor de uitvoering van deze, maar ongetwijfeld veel meer onderwerpen die wij als partijen 
allemaal naar voren brengen, hebben we een sterk college nodig met ervaren wethouders. 
We zien in het land colleges ontstaan die door “wethouders van buiten” worden gevormd. 
Allemaal ‘technische colleges’ - en dat werkt over het algemeen goed - die zich vanuit 
deskundigheid richten op de realisatie van een akkoord. 
 
Echter, nu we de nieuwe gemeente moeten vormen door verbinding tussen de kernen, 
vanuit het nauwe contact met en de inbreng van de inwoners, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties en het juist goed kunnen afwegen van alle belangen, geven 
wij de voorkeur aan “eigen” ervaren wethouders. 
 
Het formatieproces 
Het verdere verloop van het formatieproces zien wij als volgt: 
 

• De informateur spreekt alle partijen en zal verder werken aan het samenstellen van 
een - voor ons hopelijk - raadsbreed akkoord en een sterk college. 

• We hebben uiteraard allemaal al zitten rekenen en er zijn diverse combinaties voor 
een coalitie mogelijk met zowel grote als kleine partijen. 

• Er staat nog veel te gebeuren in de nieuwe gemeente en er liggen grote uitdagingen 
voor ons. Daarom geven wij zowel u allen als de informateur graag de volgende  
overweging, of liever gezegd opdracht, mee: 
 
Gaan we voor de standaard oplossing van een coalitie met een expliciete 
meerderheid -  dus de vijf grootste partijen - of gaan we voor een brede afspiegeling 
van de nieuwe gemeente met een sterke samenhang? 

 
De keus is aan u! 
 


