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Met de gemeenteraad verkiezingen van 2022 in het vooruit-
zicht krijg je de kans om deel uit te maken van een interes-
sante en uitdagende periode. Blijft BBC2014 weer de grootste 
in de gemeenteraad? En wil jij daarin meebesturen? Voor 
informatie bel Jan Tempels op 06 1243 8616. 
 

BBC2014 zoekt kandidaten  
voor de gemeenteraad 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas volgend jaar, maar de 
zoektocht naar geschikte kandidaat-raadsleden is al in volle 
gang.  

BBC2014 wil graag haar kandidatenlijst uitbreiden met en-
thousiaste inwoners uit zo veel mogelijk buitendorpen en 
stadswijken in de gemeente Coevorden. Samen weten wij 
immers het beste wat speelt in onze dorpen en stad. Op deze 
manier kunnen we onze inwoners zo optimaal mogelijk berei-
ken en hun belangen behartigen. 

Zet jij je graag in voor onze dorpen en de stad  en meen je 
een mooie bijdrage te kunnen leveren met jouw ervaring, 
kennis, inzet en betrokkenheid? Doe dan met ons mee door 
je kandidaat te stellen voor de lijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022!  

Van belang is een warme interesse in onze gemeente, belang-
stelling voor wat onze inwoners willen en talent om dat te 
vertalen in opbouwende discussies en voortvarend beleid. 

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan kunnen wij jou 
informeren over de betekenis van het raadslidmaatschap en 
om te kijken of BBC2014 voor jou de juiste partij is! 

“Verbindend besturen is ons uitgangspunt!” 
 
 

Uit de fractie 
 

Wisseling van de wacht 
Ferry Booij verruilt per 1 septem-
ber het fractievoorzitterschap met 
het vicevoorzitterschap tot de ver-
kiezingen van 2022. Henk Mulder, 
die nu vicevoorzitter is van de ne-
genkoppige fractie neemt het 
voorzitterschap over. Booij wordt 
in oktober 75 en vindt dat een 
goed moment op het stokje over 
te geven.  
 
Lees het volledige artikel op bbc2014.nl. 
        
 

Kaderbrief 

In juni stelt het college de kaderbrief op. Hierin wordt ter 
voorbereiding op de nieuwe begroting een voorstel gedaan 
voor het nieuw beleid en de financiële kaders voor het ko-
mende begrotingsjaar. 

In deze editie: 
> Van de Bestuurstafel 
> Mee besturen 
> Uit de Fractie 
> Campagnecommissie 
> Website vernieuwd 

 
Van de Bestuurstafel… 
 

Jos en Arja nemen afscheid 
Jos Govaarts en Arja Tump, voorzitter en penningmeester van 
BBC2014, nemen tijdens de algemene ledenvergadering in 
september afscheid. 
 

Jos en Arja stellen zich niet beschikbaar voor hun tweede ter-
mijn, maar blijven BBC2014 een warm hart toedragen.  
“De betrokkenheid en sympathie voor  BBC2014 blijft groot 
en we zullen vanaf de zijlijn de ontwikkelingen met belang-
stelling volgen.” 
  
Jos Govaarts en Arja Tump nemen afscheid van een partij die 
zich in hun ogen aan het door ontwikkelen is én in acht jaar 
tijd uitstekend heeft geprofileerd en gepositioneerd. “Lokale 
thema's vragen om lokale oplossingen, landelijke thema's 
vragen om landelijke oplossingen. Voor elk niveau horen 
er politieke partijen te zijn die voor de oplossing van die pro-
blemen zorgen. Een gemeente besturen kan alleen met visie, 
een lokale visie wel te verstaan. Daarin heeft BBC2014 zich 
inmiddels ruimschoots bewezen”, constateert Govaarts met 
tevredenheid. 
 

Over zijn eigen aftreden is hij duidelijk. “Net als Arja heb ik mij 
altijd voor meer dan 100% ingezet voor het belang van de 
partij en haar leden. Daarbij hoort dat we ook naar de toe-
komst kijken. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het 
belangrijk op tijd ruimte te maken voor een voorzitter die 
namens de leden niet alleen vorm kan geven aan het nieuwe 
verkiezingsprogramma, maar dit ook in de uitvoering kan be-
geleiden." 
 

BBC2014 is trots op de kundige inbreng van Jos en Arja en wat 
beide in de afgelopen jaren voor de partij hebben betekend. 
 

De overdracht en de opvolging van Jos en Arja zal in de ko-
mende maanden worden geregeld. Bert Anholts blijft aan als 
secretaris. In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en pen-
ningmeester nemen Jan Tempels en Jan Hooge op  ad interim-
basis zitting in het bestuur. 
 
 

Mee besturen? Oproep voor bestuursleden. 
Gaat het buitengebied met onze mooie 
dorpen je ook aan het hart? Wil je je in-
zetten om al wat het buitengebied te bie-
den heeft, te behouden? Of heb je ideeën 
over hoe we dorpen en stad steeds beter 
kunnen verbinden?  Kom dan ons bestuur 
versterken! 



hoorlijk uitgebreid. Met 25 raadsleden streef je uiteindelijk 
hetzelfde doel na: namelijk het beste te doen voor de inwo-
ners van de gemeente Coevorden.” 

Iedereen heeft talent… 
Volgens Hans Kamps heeft iedereen wel talent om iets met de 
politiek te doen, maar wordt er vaak een reden gezocht waar-
om dat moeilijk of lastig is. "En die doelgroep willen we juist 
aanspreken Inwoners die een hart hebben voor de dorpen en 
stad en ook graag iets willen veranderen." 

De geboren en getogen inwoner van Sleen heeft nog wel een 
advies: denk goed na over het raadslidmaatschap. "Het is een 
beslissing die je niet zomaar neemt. Ook omdat het toch we-
kelijks de nodige tijd vergt. Het raadswerk moet je liggen en je 
moet het leuk vinden. En als dat ontbreekt, dan is het mis-
schien geen goed idee." 
 
 

Campagnecommissie  

gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Het lijkt nog ver weg, de gemeenteraadverkiezingen in 2022, 
maar een goede voorbereiding is het halve werk… Dus voor de 
zomer start de campagnecommissie, bestaande uit vijf perso-
nen, met nadenken en voorbereiden van wat er straks alle-
maal nodig is. Doel: de grootste partij blijven!  

Het eerste resultaat is al zichtbaar: de vernieuwde website. 
We houden je van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

Heb jij nog onderwerpen die in het verkiezingsprogramma aan 
de orde moeten komen? Laat het ons weten! 

 

Agenda  
De agenda van alle fractievergaderingen, commissie- en raads-
vergaderingen vind je op onze website. 

Wil je gebruikmaken van het spreekuur bij onze fractieverga-
deringen, neem dan contact op met het fractiesecretariaat,     
e-mail info@bbc2014.nl. 
Na de zomer zal het ook weer mogelijk worden om de verga-
deringen fysiek bij te wonen. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van BBC2014. 

Voor vragen mail naar info@bbc2014.nl 

Vervolg kaderbrief 
De kaderbrief geeft een eerste schets voor de begroting van 
2022. Een belangrijke bron hierbij is de meicirculaire van het 
gemeentefonds. In de meicirculaire staan de prognoses voor 
de ontwikkeling en verdeling van de algemene uitkering en 
budgetten van het Rijk. 
 

Hans Kamps, fractielid, stelt zich opnieuw  

verkiesbaar 

Hans Kamps stelt zich opnieuw be-

schikbaar als raadslid voor 

BBC2014. Hij heeft zich bij het be-

stuur van de partij kandidaat ge-

steld voor een tweede termijn. 

 
“Ik heb 32 jaar bij de gemeente 
Coevorden gewerkt. Na mijn pensi-
oen in 2017, kwam ik een jaar later  
geheel onvoorbereid voor BBC2014 
in de gemeenteraad van Coevorden. Ik vond politiek altijd wel 
interessant, maar het raadslidmaatschap is toch een ander 
verhaal. Het geeft voor mijn gevoel een behoorlijke verant-
woordelijkheid.”  
Onder andere door decentralisatie van taken wordt er veel van 
raadsleden gevraagd. “We moeten natuurlijk controleren wat 
het college doet, maar ook contact blijven houden met onze 
eigen achterban en inwoners met verschillende behoeften en 
wensen in de gemeente. En al die stukken beoordelen die op 
ons afkomen. Uiteindelijk wil ieder raadslid natuurlijk ook iets 
realiseren.” 

Hoe lopen de hazen… 
“Nu - na ruim drie jaar actief te zijn in de raad - heb ik besloten 
om me voor een nieuwe periode verkiesbaar te stellen. Ik weet 
onderhand hoe de hazen lopen en het zou dan jammer zijn om 
de kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen drie jaar, niet 
meer te gebruiken. Het functioneren als raadslid heeft me ook 
nieuwe inzichten gegeven. Ik kijk nu met een andere blik tegen 
bepaalde zaken aan dan ik eerder deed.”  

Doe ook mee! 
Hans vervolgt: “Ik kan dan ook iedereen die interesse en ambi-
tie heeft voor de politiek het van harte aanbevelen:  stel je 
kandidaat als raadslid. Je kennis en vaardigheden worden be-

mailto:info@bbc2014.nl

