Duidingsdebat Provinciale Staten van Drenthe.
Datum: 28 maart 2019
Bijdrage Henk Jumelet
Voorzitter,
Ik wil vanmiddag mijn bijdrage beginnen met de woorden waarmee gisteren Riette Wollerich,
inmiddels dus oud fractievoorzitter van het CDA, afscheid nam. U sprak die woorden namens haar uit:
Politiek is een mooi vak, maar soms ook een hard vak. We zijn allemaal actief in de politiek om bij te
dragen aan de maatschappij, dingen te veranderen of juist te behouden wat goed is. We doen dit
allemaal vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende uitgangswaarden. Maar juist die
verschillen kleuren onze Nederlandse en Drentse samenleving. Ik hoop ten diepste dat we de
verbinding blijven zoeken zowel in de samenleving als in de politiek. En dat we elke dag proberen om
wat liever te zijn voor elkaar, begrip te hebben, de overeenkomsten op te zoeken in plaats van de
verschillen te vergroten. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
Voorzitter, collega’s, dames en heren, wat de CDA fractie betreft gaan we op deze wijze verder,
vandaag en morgen!
Op donderdag 21 maart was de uitslag: wij feliciteren allereerst nieuwkomer Forum voor
Democratie, Groen Links en nieuwkomer Partij voor de dieren, respectievelijk met 6, 4 en 1 zetel. En
natuurlijk de PvdA, de partij die nu de grootste partij is in de staten van Drenthe. Er zijn dit keer
meer partijen die een zetel hebben moeten inleveren dan er bij hebben gekregen. PvdA, VVD, SP,
D’66, PVV en ook mijn partij het CDA. En dat is een teleurstelling. Ik dank alle kiezers die op ons
gestemd hebben. Sterk lokaal, 50+ en de Christen unie bleven gelijk. Een knappe prestatie. De
samenstelling van de staten is daarmee flink veranderd, er zijn nu 12 fracties en daarmee zullen we
het moeten doen. Want de kiezer heeft gesproken.
Voorzitter, ik kijk toch nog even terug: we kunnen terug zien op een mooie campagne. We hebben
ons ingezet als politieke partijen om de kiezer in Drenthe te informeren over onze standpunten. Dank
aan alle collega’s voor hun vriendschappelijkheid, we zagen elkaar o.a. op de markt, bij niet ideale
omstandigheden (er zijn er onder ons die nog steeds verkouden zijn) en bij de debatavonden.
Verschillen zijn goed naar voren gekomen, maar het was steeds met respect voor elkaar ten dienste
van Drenthe en alle mensen.
Het was een mooie campagne in Drenthe, maar uiteindelijk door de landelijk thema’s gedomineerd.
Ik noem een paar momenten uit de aanloop naar de verkiezingen: het kinderpardon, de onzekerheid
over de klimaatplannen, de verhoging van de energierekening (en daarna weer niet) en de aanslag op
18 maart op weerloze mensen in een tram in utrecht. Met de verruiming van het kinderpardon zijn
we als CDA Drenthe blij, de andere onderwerpen baren ons zorgen en we hebben gemerkt dat vele
mensen zich zorgen maken over veiligheid en inkomen, je pensioen.
Voorzitter, of dit nu het opkomstpercentage heeft opgestuwd van 51 naar bijna 59 %? (op zich een
goede ontwikkeling). We weten het niet. We staan wel voor de opgave om meer dan ooit
antwoorden te geven op de zorgen en vragen die er zijn. Maar laat ik duidelijk zijn: De CDA fractie
staat voor een samenleving waarin iedereen er toe doet en iedereen mee doet.
En dan hoe verder: de informateur gaat met alle partijen in gesprek. Een goede aanpak wat ons
betreft. Het getuigt van zorgvuldigheid. Ook wij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Dank
daarvoor.

Voor ons zijn thema’s aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt, goede voorzieningen en zorg dichtbij,
bereikbaarheid op alle manieren en de energietransitie belangrijke thema’s. Hoe geven we met
sterke steden, aantrekkelijke dorpen, met een sterke agrarische sector en het belang van onze
natuur invulling aan mooi Drenthe?
zodat het voor onze inwoners, jong en oud, goed wonen en werken is in onze provincie.
Om daar vol op in te kunnen zetten heeft mijn fractie zich een college voor ogen dat de weg goed
kent in de Drentse samenleving, draagvlak heeft bij instellingen en maatschappelijke organisaties, de
weg goed kent in Noord Nederland, in Den Haag, over de grens in Duitsland en in Brussel. Daarbij
merk ik op dat het CDA bereid is daarvoor ook verantwoordelijkheid te dragen.
Voorzitter, wij zien uit naar het gesprek met de informateur mevr. Roelie Goetsch om onze inbreng
te delen en we wensen haar veel wijsheid en inspiratie toe.
Dank u wel.

