
Gemeentebelangen en VVD zetten kiezers buitenspel 
 
EXLOO  –Verkenner Jan Bos, komt tot de conclusie dat de ‘meest kansrijke coalitie’ 
in Borger-Odoorn door Gemeentebelangen, VVD en D66 gevormd wordt. Daarmee 
kiezen de twee grootste partijen voor de kleinste partij D66 als derde partner. 
Grote verbazing en felle kritiek van alle overige fracties. Dat was op 4 april 2018 de oogst 
voor verkenner Bos. Bos stelde slechts één ‘meest kansrijke’ coalitie voor, met daarin 
notabene D66, die met de hakken over de sloot op 21 maart haar enige zetel behield. De 
onderbouwing van Bos, “ze kozen in de verkennende gesprekken alle drie voor elkaar”, 
liet volgens de fracties van GroenLinks, CDA, CU en PvdA te wensen over: “Wat is de 
inhoudelijke en politieke grond voor deze coalitie?” 
De zichtbaar in verlegenheid gebrachte Bos en Niek Wind van Gemeentebelangen 
konden ook geen antwoord geven op de prangende vraag “Waarom D66?” Bos verwees 
de fracties terug naar de raad voor antwoorden, zijn werk zat erop.  
GB en VVD zetten met hun keus voor deze coalitie de kiezers volledig buiten spel. Alleen 
het aantal zetels in dit huis telt, niet het percentage stemmen en niet het aantal stemmers, 
aldus fractievoorzitter Wind van GB, om er in één adem eraan toe te voegen dat de 
nieuwe coalitie scherp op ‘bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie’ gaat inzetten. 
Of dat enige kans van slagen heeft met de VVD in het college, blijft de vraag. De VVD 
heeft zich van oudsher verzet tegen bestuurlijke vernieuwing en wil ook van 
burgerparticipatie niet veel weten. D66 als thuiskomertje zal hier niets aan kunnen 
veranderen.  
Henk Zwiep, fractievoorzitter van de PvdA, is verontwaardigd: “D66 levert een wethouder 
die maar net 281 kiezers op zijn hand heeft, GB een wethouder met nog minder aanhang 
(248, wat nog niet eens de helft van de kiesdrempel is) en de VVD presteert het om een 
wethouder te leveren die 0 stemmen in Borger-Odoorn haalde en slechts 274 in Emmen. 
Ter vergelijking: nummer 2 op de lijst PvdA, Marjoleine Schoevers, haalde 282 stemmen!” 
 


