
 

 

Agendapunt 8 – Jaarverslag fractie 
 

Jaarverslag fractie 
 
Maart 2021 - 2022 verliep rustiger dan de jaren daarvoor. Op confrontatieniveau 
in ieder geval. Politiek was het redelijk rustig en er zijn geen excessen meer 
geweest behalve het vertrek van wethouder Felix van Beek die zich, achteraf 
bekeken terecht, niet serieus genomen voelde toen er zonder aankondiging een 
stuk van de agenda werd gehaald. 
 
Als fractie van vier en de twee fractievertegenwoordigers hebben we 
verschillende acties opgezet en ook binnengehaald. Onze gemeente is weer een 
stukje socialer geworden.  
 

Het laatste deel van het jaar stond in teken van de campagne voor de verkiezingen. Een campagne die 
moeilijk op gang kwam. Enerzijds omdat corona nog een grote rol speelde en anderzijds omdat mensen die 
bij elkaar worden gebracht om een taak te volbrengen de gelegenheid moeten hebben om aan elkaar te 
wennen.  
Ook hier hebben de maatregelen invloed gehad, omdat het niet mogelijk was om samen fysiek te 
vergaderen. Wennen aan elkaar via beeldschermen gaat niet lukken. Niet in een kort tijdsbestek in ieder 
geval. Andere karakters en andere energieën die via een scherm niet goed af te lezen zijn.  
Op het moment dat er weer meer mogelijk werd en iedereen de straat weer op mocht hebben we een 
prima campagne gevoerd. De zaterdagen in het centrum waren een feestje met mooi weer en veel 
vrijwilligers. We hebben goede gesprekken gevoerd en de sfeer was positiever dan vier jaar geleden. 
 
Blijkbaar was die laatste periode niet voldoende om alle spanningen bij iedereen weg te halen. Dinie heeft 
op de zondag voor de installatie van de raad aangegeven geen onderdeel meer te willen zijn van de PvdA 
fractie. Ze heeft besloten om haar zetel mee te nemen en als elfde partij in de raad plaats te nemen. De 
PvdA zit nu dus in de nieuwe periode met 3 zetels in de raad. 
 
Het afgelopen jaar was een intensief jaar. Er werden vanuit het gemeentehuis, naast de reguliere 
raadsvergaderingen, veel bijeenkomsten voor de fracties belegd. We hebben zeker niet stilgezeten, maar 
wat weer opvalt is dat veel tijd verloren gaat aan interne zaken. Het werk van de gemeenteraad wordt 
steeds ingewikkelder en mede daardoor claimt de gemeentelijke organisatie veel tijd. Iedere vier jaar 
spreken we met elkaar af om niet weer in die val te trappen. Dat hebben we ook nu weer gedaan. Aan ons 
nu ook de taak om dus niet weer in die val te trappen. 

 
 


