
 

 
 

Verantwoording fractie aan leden over keuze voordracht gedeputeerde 
 

Extra ledenvergadering PvdA Drenthe - vrijdag 20 mei 2016 - Westerbork 
 
 
Gang van zaken 
Na de ledenvergadering op zaterdag 16 april is er op woensdag 20 april een 
fractievergadering geweest. Op die bijeenkomst heeft de fractie de overwegingen en 
adviezen van de leden besproken. En de inhoud  van de motie waarover was afgesproken  
dat we de  geest van de motie zouden betrekken bij het opstellen van het profiel en de 
zoektocht naar een gedeputeerde. Ook heeft de fractie nog een aantal aandachtspunten 
toegevoegd. 
 
De fractie heeft  besloten om het advies van de leden te volgen en de gedeputeerde buiten 
de fractie te zoeken. De fractieleden hebben verschillende namen  genoemd van 
partijgenoten die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen. Ook via de mail zijn nog 
wat suggesties voor mogelijke kandidaten binnengekomen. Hendrikus en ik  zijn door de 
fractie gemandateerd om een kandidaat te zoeken. 
 
Het profiel dat al beschikbaar was voor de Statenverkiezingen van 2015 is als basis  gebruikt: 
Aanvullend daarop zijn met de adviezen  van de leden,  de motie  en de fractie  de volgende 
punten toegevoegd aan dat profiel:   
 

- een bestuurder die werkt vanuit verbinding en voor wie brede samenwerking voorop 
staat in het realiseren van de politieke doelen, als bestuurder dichtbij en 
toegankelijk; 

- een bestuurder die goed contact onderhoudt met de fractie en de samenwerking 
met de fractie belangrijk vindt, en ook breder samenwerkt binnen het gewest; 

- een bestuurder bij voorkeur met Drentse ‘roots’, iemand die in Drenthe  een politiek-
bestuurlijk netwerk heeft of dat snel kan opbouwen en 

- een bestuurder met veel ervaring die “ op de rijdende trein” kan stappen. 
 
De zoektocht 
Hendrikus en ik hebben op basis van al deze informatie  Cees Bijl geselecteerd als eerste 
keuze. In onze beleving een partijgenoot in Drenthe  die op alle punten kan  voldoen aan het 
profiel en de aanvullingen daarop. Ik heb Cees gebeld en gevraagd of hij met ons in gesprek 
wilde gaan over de functie van gedeputeerde. Hij reageerde daar positief op en er is een 
eerste gesprek gevoerd over zijn motivatie, bestuurlijke ervaring en zijn visie  op de invulling 
van de functie van deputeerde. 
 
We hebben ook  gesproken over de inhoud van het coalitieakkoord, onze ervaringen binnen 
de coalitie  en in de Staten.  Het stappen op een ‘rijdende trein” is aan de orde geweest. 



De uitkomst van dat eerste gesprek was positief van beide zijden. We hebben een 
tussenperiode afgesproken ( ook rekening houdend met de meivakantie) en daarna een 
tweede gesprek gevoerd op 7 mei waarbij afspraken over de vervolgstappen zijn gemaakt. 
Op zondagavond 8 mei is de fractie vertrouwelijk geïnformeerd en daarbij was ook Jacob 
aanwezig.  Cees is zelf ook  aangeschoven en de fractie heeft positief en  met instemming 
gereageerd op de voordracht van Cees als kandidaat-gedeputeerde. 
 
Vervolgens is in de fractie afgesproken op welke wijze iedereen op maandag 9 mei zou 
worden geïnformeerd. De collegeleden en de coalitiepartners  hebben positief gereageerd 
op de voordracht van Cees, ook andere partijen hebben positieve geluiden laten horen.  
 
Op 25 mei vindt er in de ochtend een extra Statenvergadering plaats met op de agenda de 
benoeming en installatie van Cees. 
 
Afsluitend wil ik namens de fractie graag naar voren brengen dat wij bijzonder blij zijn met 
Cees als kandidaat-gedeputeerde en dat wij alle vertrouwen hebben dat we met hem en met 
de coalitiepartners de uitvoering van het coalitieakkoord kunnen voortzetten en daarmee 
vele punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. De positieve reacties van 
binnen en van buiten de partij  die we op de voordracht van Cees mochten ontvangen 
sterken ons in die overtuiging. 
 
 


