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Politieke windvaan 
 

 
 
Binnen het CDA was het al twee maanden bekend dat Peter Smit kandidaat gedeputeerde voor Forum voor 
Democratie  was. Bij Algemeen Belang was het volgens fractievoorzitter Jan Jonkers ‘misschien’ wel eens van 
persoon tot persoon gezegd maar nooit formeel aan de fractie. En over dat laatste formele punt viel de fractie 
afgelopen weekend. We moeten ons dus afvragen waarom binnen die partijen en in het college (want het lijkt 
uiterst onwaarschijnlijk dat als CDA en AB informeel op de hoogte waren het college of tenminste de burgemeester –
oud-voorzitter van CDA Brabant- dat niet was) er twee maanden lang gezwegen is. Was de gedachte van een 
Oisterwijkse gedeputeerde misschien toch aantrekkelijk ondanks dat dat dan voor FvD zou zijn? Vroeg Algemeen 
Belang raadslid Inge van Beers daarom op voorhand provinciale subsidie voor het Staalbergven? Dacht men de 
ruimtelijke invulling van voormalige varkensstallen en sportvelden met een Oisterwijker in Gedeputeerde Staten 
makkelijker voor elkaar te krijgen? 
 
Feit is dat Algemeen Belang de knuppel pas afgelopen weekend in het hoenderhok heeft gegooid. Die voorzet was 
zelfs op een voetballoze zondag voor de andere fracties makkelijk in te koppen. Alle fracties leken al langer van Smit 
af te willen. Hij was voor geen enkele partij meer het uithangbord waarmee je in Oisterwijk, Moergestel en Haaren 
de verkiezingen wint. Woningbouw voor jongeren, een helder beleid op het gebied van de intensieve veehouderij, 
klimaatbeleid. Smit is noch politiek visionair noch crisismanager. Hij vaart te veel op zijn ambtenaren en kwam 
daardoor herhaaldelijk in conflict met alle fracties in de gemeenteraad. Nota bene de VVD schreef over Smit: ‘zijn 
prestaties en behaalde resultaten staan een vroegtijdig vertrek naar het provinciehuis niet in de weg’. Een ironischer 
rapportcijfer kon Smit niet meekrijgen. 
 
Vóór zijn aanmelding bij Algemeen Belang (met de uitdrukkelijke wens daardoor wethouder te worden) was Smit 
‘VVD-angehaucht’. Maar de kansen op een wethouderspost binnen AB leken toen groter. En nu kiest deze politieke 
windvaan voor FvD. Met Con van Beckhoven deelt hij de twijfelachtige eer vertegenwoordiger te zijn geweest van 
drie politieke partijen. Hoewel het natuurlijk nog de vraag is of die gedeputeerde-plek er nog inzit. Het gerommel dat 
nu rondom  Smit is ontstaan, zijn gedwongen vertrek als wethouder in Oisterwijk, doet veel denken aan LPF-
toestanden. Het zal CDA’ers er niet happiger maken op een avontuur met FvD. Een nieuwe start van GS met een 
gevallen wethouder is geen aantrekkelijk perspectief. Bovendien wordt Smit nu door alle partijen in de Oisterwijkse 
raad neergezet als iemand die ze liever kwijt dan rijk zijn. Ook al geen reclame voor het nieuwe college van GS. 
 



 
 
Blijkt Oisterwijk al die tijd een wethouder te hebben gehad die gedachtegoed van Baudet steunt. De meeste fracties 
distantiëren zich hiervan inmiddels maar hoe zit het met het college en met name Hans Janssen en Stefanie Vatta? 
We kunnen ons niet voorstellen dat zij met zo’n politieke windvaan nog ook maar één dag in B&W hadden willen 
zitten. Immers Janssen heeft zich altijd sterk gemaakt voor het AZC en als er nu één punt is waar Baudet niks van 
moet hebben zijn het wel vluchtelingen. Vatta is van de 'womenpower' en internationale solidariteit. Kom daar maar 
eens om bij de bekrompen nationalist Baudet. 
 
Zouden ze bij Forum voor Democratie eigenlijk ook nog antecedentenonderzoek doen naar kandidaat-
gedeputeerden? Dan hebben ze vast de Rooie Roeptoeter van februari 2014 gemist. 
http://www.derooieroeptoeter.nl/RRT/RRT_20140219.pdf 
 
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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