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Op 19 maart is Burgerforum de grootste partij in Losser 

geworden. Dank aan allen die op ons gestemd hebben.       

Dank voor het vertrouwen!  

 

De periode ná de verkiezingen 
 

Wat waren we blij na de geweldige verkiezingsuitslag. Maar wat daarna kwam 
was de meest lastige periode uit onze politieke loopbaan. We dachten eerst 
nog dat het een kwestie was van verkiezingsprogramma’s naast elkaar 
leggen, de –in onze ogen- beste combinatie er uit halen en dan aan het werk. 
Nou, dat hebben we geweten: het was verre van gemakkelijk. Allerlei factoren 
speelden een rol of gingen een rol spelen. Partijen die voorkeuren hebben 
uitgesproken voor elkaar of juist niet, partijprogramma’s die naast elkaar zijn 
gelegd en pijnpunten die zijn besproken.  
Met als resultaat: een brede coalitie Burgerforum-CDA-D66.  
 
Voor Burgerforum was van meet af aan duidelijk dat een oppositierol geen 
optie zou zijn. Dat we niet voor de verantwoordelijkheid wilden weglopen. We 
wilden het Burgerforum gedachtengoed en onze verkiezingsonderwerpen zo 
goed mogelijk in een coalitieakkoord vertaald zien. Dat zijn we onze kiezers 
verschuldigd. En dat is ook gelukt. 
 
Iedereen die de afgelopen jaren de politiek in Losser heeft gevolgd, weet dat 
er nogal wat verschillen zijn tussen Burgerforum en CDA.  Duidelijk is wel dat 
het geen huwelijk uit liefde is, maar meer een verstandshuwelijk. Maar ook dát 
kan tot goede resultaten leiden.  
 
Bij coalitievorming is de afweging soms lastig. Wanneer doe je het goed? Een 
wijs man heeft eens geschreven. “Het belangrijkste is dat wanneer je ’s 
avonds in de spiegel kijkt, je kunt zeggen dat je naar eer en geweten je 
keuzes hebt gemaakt. En daarvoor moet je soms een prijs betalen, maar die 
is nooit té hoog.”  
 
Wij hébben nu gekozen voor deze Burgerforum – CDA – 
D66  coalitie en dan gaan we daar ook voor  100% voor!  
 
Coalitieakkoord 
 

 
Het akkoord heeft de titel “Naar een nieuwe samenwerking”.  

Daarmee doelen we op de samenwerking binnen de nieuwe 
coalitie, maar nog meer die met de samenleving. We citeren uit 
het akkoord: “De huidige tijd vraagt om een blik naar buiten. Wij 
willen onze inwoners meer betrekken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van gemeentelijke taken. Wij willen hier de komende 
jaren verder inhoud aan geven.” 
 

Beste Mensen 
De eerste flyer van Burgerforum als coalitie- én collegepartij en alweer de 10e op rij. 

 



Er ligt een coalitieakkoord met vertrouwen in de kracht van de samenleving, met ambitie 
en met realiteitszin 
 
Het is voor het grootste deel een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee blijft er in de komende jaren 
voldoende ruimte voor inhoudelijk debat. Wij benadrukken dat, omdat wij van mening zijn dat in een 
democratie het geluid van de oppositie er toe doet. Het is een moeilijke tijd en er staat ons nog het één 
en ander te wachten. We zullen dan ook sámen de klus moeten klaren. Een aantal zaken is wat 
uitvoeriger uitgewerkt. Er komt een nieuw onderzoek naar het Kulturhus Losser, een tussentijdse 
evaluatie samenwerking Enschede (al in voorbereiding) en nieuwe prestatieafspraken met Domijn. Ook 
wordt de totale begroting doorgenomen en moet daar een bezuiniging uit voort komen.  
De startpositie is helaas slecht. Er is een fors structureel financieel tekort en de verwachting is dat dit 
nog hoger wordt. We zullen dus verder moeten bezuinigen. Dat zal geen gemakkelijke opgave zijn want 
er is de afgelopen jaren al flink bezuinigd. Ook bij dít proces willen we de burgers nadrukkelijk betrekken. 

 
Wethouder  

 
Het zoeken naar de meest geschikte kandidaat wethouder stuitte onverwacht op problemen. Angelique 
Lamme (Overdinkel) was als wethouder in beeld. Helaas was ze vanwege een promotieonderzoek aan 
de Universiteit van Tilburg in de eerste maanden nog niet volledig beschikbaar. En dat is wel nodig 
gezien de opgaven die er in Losser liggen. Frans Willeme –een bestuurlijk zwaargewicht- zat met het 
voorzitterschap van de Raad van Toezicht bij zorginstelling Livio en dat zou in de toekomst mogelijk tot 
problemen kunnen leiden (belangenverstrengeling). We bleven zoeken naar bestuurskracht en ervaring 
en kwamen vervolgens uit bij Jan Martin van Rees. 

 
Jan Martin van Rees (51 jaar) was na zijn HEAO opleiding 
bestuurskunde en post HBO opleiding Management 
Consultancy onder meer werkzaam als subsidie-adviseur en 
zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in projectmanagement. 
De afgelopen jaren is hij voor de VVD wethouder geweest in 
Haaksbergen. Hij is tevens voorzitter van de stichting 
Multifunctionele Accommodatie Boekelo.  
Bij de keuze van een wethouder hebben wij niet gekeken naar 
politieke kleur, maar naar bestuurlijke kwaliteit en ervaring. Wij 
willen dat er resultaten worden geboekt. Een wethouder die zich 
kan vinden in het gedachtengoed van Burgerforum. Die achter 
het coalitieakkoord staat en voor wie het belang van de 
gemeente Losser voorop staat. 

 
Portefeuilles: WMO en Jeugdzorg inclusief decentralisaties / Welzijn, inclusief Kulturhus Losser / 
Volksgezondheid / Vergunningverlening / Dienstverlening / Bedrijfsvoering incl. Enschede -> IBO / 
Volkshuisvesting. Tevens Locoburgemeester 
 
Vertrouwen 
Burgerforum is van mening dat er een goed akkoord op tafel ligt. We beseffen dat een deel van onze 
kiezers niet achter onze keuze staat. Oordeel niet nù, maar kijk wat we in de komende 4 jaar bereiken. 
Geef ons vertrouwen, blijf reageren, blijf ons input geven. Na die 4 jaar kunt u de balans opmaken.   
Wij hopen dat u dan weer voor Burgerforum kiest.  
 

Wij gaan er voor!………..Op naar een nieuwe samenwerking! 
 
Lies ter Haar    06-13052895     liesterhaar@home.nl  
Jos Tijdhof    06-43016622     jostijdhof@home.nl  
Hans Volmbroek     053-5383011     hansvolmbroek@gmail.com 
Bennie Haamberg  06-10230719     benniehaamberg@kpnmail.nl 
Henk Filipsen          06-10982832     henk.filipsen@hetnet.nl 
Henry Elsjan           053-5387669     henry.elsjan@gmail.com 
Gerard Veldhuis     06-51311587     g.veldhuis@losser.nl 

 

 
Kijk voor informatie op www.burgerforum.com 

en volg ons op facebook en twitter 

http://www.burgerforum.com/

