
Personele wisselingen CDA Hoogeveen  
Peter vertrekt | Annette treedt aan 
 
In de raadsvergadering van 26 augustus 2021 is de samenstelling van de CDA-fractie gewijzigd. Peter 
Koekoek nam afscheid en Annette Jansen-Brandsema werd beëdigd als raadslid. 

 
Peter gaat vanaf 27 september aan de slag als algemeen directeur en 
gemeentesecretaris van Tynaarlo. In zijn ontslagbrief aan de 
burgemeester en de raad gaf hij aan dat zijn vertrek jammer te 
vinden, maar verwachtte zijn nieuwe baan niet op een goede manier 
te kunnen combineren met het raadswerk: ‘Ik heb altijd gevonden 
dat onze inwoners vertegenwoordigers verdienen die er vol voor 
kunnen gaan’. 
 
Peter was sinds 2010 actief in de raad van Hoogeveen. Eerst was hij 
eerste opvolger van de CDA-fractie, daarna raadslid en in 2018 
fractievoorzitter tot aan zijn benoeming tot raadsgriffier in Tynaarlo. 
In die periode hield hij zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, 
wegen en jeugdzorg. Hij zette zich onder andere in voor goed 
onderhoud van wegen zoals de 

Coevorderstraatweg in Noordscheschut, de lobby voor een snelweg 
tussen Hoogeveen en Almelo, de A Drenthe-Twente, betere 
organisatie van de jeugdzorg en lage OZB. Daarnaast pleitte hij voor 
grenzen aan geluid van evenementen, een beter plan voor het 
onderhoud van bomen en inzet op nieuwbouw van woningen. Het 
eerste werd begin dit jaar gerealiseerd, de andere twee punten 
worden volgens de kaderbrief van de gemeente volgend jaar 
opgepakt. 
 

Bij afwezigheid van de 
burgemeester nam Kamiel 
Bertels, als voorzitter van 
de raad en namens de 
raad, afscheid van Peter in 
de raadsvergadering van 26 augustus en vervolgens 
kreeg Peter zelf de gelegenheid voor een laatste betoog. 
Hij nam die gelegenheid te baat om de raad te bedanken 
voor de samenwerking en nog eens op te roepen het 
politiek bedrijven te 
beperken tot de 

verkiezingen en meer werk te maken van de bestuurlijke en 
volksvertegenwoordigende rol van de raad. 
 
In dezelfde raadsvergadering mocht Kamiel Annette beëdigen. 
Annette is de afgelopen drie jaar al actief geweest als eerste 
opvolger van de fractie en stond dus klaar voor het overnemen 
van het raadslidmaatschap. Zij heeft naast het raadswerk diverse 
managementfuncties vervuld op het gebied van marketing en 



communicatie bij advertising- en reclamebureaus en in de 
horeca- en evenementenbranche. De laatste jaren is zij 
vooral actief in de gezondheidszorg als bestuursadviseur en 
teammanager. Annette neemt het grootste deel van de 
portefeuille van Peter over, de overdracht daarvan heeft al 
plaatsgevonden, zodat zij meteen aan de slag kan. Zij zal 
onder andere woordvoerder zijn op de thema’s parkeren en 
Jeugdzorg en is er helemaal klaar voor: ‘Ik heb de afgelopen 
jaren onder andere al veel mensen aan mijn netwerk toe 
mogen voegen, samen met de fractie nagedacht over 
diverse thema’s en meegeschreven aan diverse stukken. Ik 
ben dus klaar om na deze prettige ‘stage’ nu echt aan de 
slag te gaan! Ik ga voor een goede samenwerking met 
inwoners, raadsleden en het college’, aldus Annette.  

 
De raadsvergadering van 26 augustus is hier terug te kijken. 

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/863668/Raadsavond%2026-08-2021

