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De angst regeert 
 
Afgelopen weekend was voor de fractie PrO een barbecue gepland als opening van het nieuwe politieke seizoen. Als 
locatie had de partij gekozen voor de kanoboerderij in Moergestel, nota bene het home van CDA-raadslid Guus 
Mulders. Dat laatste zou echter geen probleem zijn, want op de barbecue hoeft het ten eerste niet over heikele 
politieke kwesties te gaan en bovendien maakt de partij van Guus ook deel uit van het raadsakkoord. Op 
vrijdagavond had nog een verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen fractievoorzitter Jean Coumans en Christel 
Heus enerzijds en de net van vakantie uit Noorwegen teruggekeerde wethouder Jan de Laat, om de neuzen na het 
reces weer dezelfde kant op te krijgen. De fractie had het idee dat die bijeenkomst goed verlopen was. Maar de 
wethouder verschijnt niet op de barbecue en fractievoorzitter Coumans moet de fractie totaal ontgoocheld 
mededelen dat Jan net besloten heeft zijn wethouderschap neer te leggen. Verbijstering alom op de kanoboerderij 
van Guus. 
 
De ‘plooitjes’ die gladgestreken moesten worden, blijken in feite majeure politieke tegenstellingen. Gaat dit college 
voor continuering van bestaand beleid met iets meer luisteren naar de burger, of wordt gekozen voor een 
fundamenteel ander beleid en dan met name op ruimtelijke ordening (veehouderij). Dat was ook de kwestie die de 
verkiezingen beroerde en waardoor PGB en PrO een, zij het krappe, meerderheid in de raad kregen toebedeeld. 
Tijdens de verkiezingscampagne was vanuit de top van de fractie van PrO al intern kritiek geuit op die leden die het 
waagden om AB in het openbaar via de pers aan te vallen. Dat zou in de ogen van de fractietop betekenen dat PrO 
weer veroordeeld zou worden tot jaren in de oppositiebanken. Angst bleek toen al te overheersen. 
 
Bij de coalitieonderhandelingen was de kandidaat-wethouder Jan de Laat de hoofdonderhandelaar. De inzet leek 
vooral gericht op deelname aan het college, kost wat kost. En dus accepteerde de onderhandelingsdelegatie ook dat 
het overleg achter gesloten deuren plaatsvond. Dat leidde intern tot kritiek. Welke inhoudelijke zaken had de 
delegatie nu eigenlijk binnengehaald? Dat werd weggewuifd met het idee van een raadsbreed akkoord. Niet in de 
onderhandelingen zouden politieke knopen doorgehakt worden, maar straks door de raad. PrO’ers die uitgingen van 
progressieve machtsvorming, en de meerderheid van PGB en PrO in de raad verzilverd wilden zien, waren van het 
oude stempel. De Oisterwijkse politiek had zich vernieuwd. Dat bleek vervolgens overigens niet uit de 
collegesamenstelling, want AB-wethouder Peter Smit kreeg de belangrijke portefeuille Ruimtelijke Ordening met 
daarin ook de intensieve veehouderij. Terwijl juist AB niet voor duurzame krimp van de veestapel gekozen had. 
 
Naar verluidt was binnen de PrO-fractie enige scepsis over Smit als wethouderskandidaat, maar uiteindelijk ging de 
fractie unaniem akkoord met het onderhandelingsresultaat en de wethoudersverdeling. Twee tumultueuze 
ledenvergaderingen volgden waarbij oudgedienden opstapten en een meerderheid slechts morrend akkoord ging, 
onder de voorwaarde dat er op korte termijn tastbare politieke resultaten moesten liggen. 
 
Dat laatste bleek niet eenvoudig. Zaken als The Inside en Tiliander werden op de oude manier behandeld, er kwam 
weinig informatie van het college en ambtelijk apparaat naar de raad, zelfs als die er stevig op aandrong. Een in de 
ogen van het college al te kritisch raadslid werd op het gemeentekantoor zelfs dringend geadviseerd zijn toon te 
matigen. 
 



En toen barste dit weekend alsnog de bom. De Laat verwijt in het Brabants Dagblad raadslid Ruud van de Star van 
PrO, dat hij met zijn suggestie dat het besluit om voorschotten aan Tiliander eerder uit te betalen toch niet enkel een 
zaak van een individuele ambtenaar kan zijn geweest, een ‘dolksteek in de rug’ van het college heeft gegeven. 
 
Hoe nu verder? Voor fractieleider Coumans wordt dit een vuurdoop, waarbij hij moet bewijzen politiek leider van de 
progressieve beweging te zijn. Hij zal naar de coalitiepartijen (die niet zo genoemd willen worden) snel met 
duidelijkheid moeten komen. Wellicht moet PrO een wethouder van buiten inbrengen. Oud-wethouder Maarten 
Pieters zou dan een optie zijn. Hij lag en ligt goed binnen de Oisterwijkse samenleving. Maar anderzijds moet 
Coumans verantwoording afleggen naar zijn eigen kritische achterban. Wil die wel doormodderen met deze 
collegesamenstelling, zoals overigens ook het Brabants Dagblad zich in een commentaar afvraagt. Daarnaast heeft 
Coumans te maken met een lonkende VVD, die graag de plek van PrO wil innemen, ook al is hun 
wethouderskandidaat Batenburg destijds zelfs door de toenmalige coalitiepartij AB uitgekotst. Coumans zit in een 
spagaat tussen kritische leden, kritische ‘coalitiepartijen’ en een stokende VVD.  
 
Een duidelijke keuze voor een progressieve koersverandering zou onze voorkeur hebben, met het risico dat je 
buitenspel komt te staan. Maar dan kun je de kiezers wel recht in de ogen kijken net als Jack Nicholson in One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest: ‘But I tried, didn't I? Goddamnit, at least I did that’. Het lijkt er echter op dat bij alle partijen 
de angst regeert. Iedereen wil meedoen, ook al is vooraf niet duidelijk waaraan je meedoet. Terwijl de kiezer toch 
juist een duidelijke richting had aangegeven. Waar andere gemeenten fors inzetten op duurzaamheid, lijkt er in 
Oisterwijk op dat terrein weinig te gebeuren. Wel heeft Oisterwijk samen met Haaren bijna het hoogste percentage 
miljonairs van heel Brabant. Die kunnen waarschijnlijk voorlopig gewoon rustig blijven slapen. 
 
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook: 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
http://twitter.com/_Burrie_ 
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/ 
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