
Gemeenteraadsverkiezing De Fryske Marren:  FNP weer grootste partij, 

CDA verliest aan Kleurrijk DFM 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in De Fryske Marren (DFM) heeft erin 

geresulteerd dat de FNP (Friese Nationale Partij) weer de grootste partij is en nu als eerste aan 

zet is bij de vorming van een nieuw college. Pikant omdat deze partij 2 jaar geleden door het 

CDA en de VVD het college is uitgezet door haar duidelijke standpunt tegen de zandwinning. 

Het college van B&W krijgt in ieder geval een andere samenstelling omdat het huidige 

college van CDA, VVD, PvdA en GL haar meerderheid heeft verloren (van 18 naar 15 zetels, 

in een raad van 31 raadsleden). 

Verder verloor het CDA 2 zetels, waarschijnlijk aan de nieuwe partij Kleurrijk DFM 

(KDFM). Een zetel van het CDA was al tussentijds verloren gegaan door de overstap van een 

raadslid (Geeske Holtrop) naar haar nieuwe partij die zich verbonden heeft met BBB 

(BurgerBoerenBeweging). Ze kreeg er nog 2 zetels bij waardoor ze totaal nu 3 zetels heeft. 

Gevestigde partijen als PvdA, D66, NCPN verloren 1 zetel, terwijl de Burgerpartij zich wist 

te versterken van 1 naar 2 zetels. Verder is er een nieuwe, 11e, partij in de Raad gekomen, nl. 

Forum met 1 zetel.  

 

De uitslag in zetels was als volgt: 

 GR2013 GR2018 GR2022 Verschil 2022 

met 2018 

FNP 9 7 7 0 

CDA 8 8 6 -2 

PvdA 4 4 3 -1 

VVD 3 4 4  

D66 2 2 1 -1 

CU 2 1 1  

NCPN 1 2 1 -1 

GroenLinks 1 2 2  

Burgerpartij DFM 0 1 2 +1 

KDFM   3 +3 

Forum   1  

 

De opkomst was 58%, ietsje hoger dan in 2018, maar duidelijke hoger dan het landelijke 

51%. Verder is het opmerkelijk dat de nieuwe raad meer vrouwen dan in 2018 zal bevatten. 

Momenteel zijn 9 zetels bezet door vrouwen, dit worden er in de nieuwe raad 11 zetels. (van 

in totaal 31 zetels). Wel is het zo dat van de gekozen raadsleden sommige wellicht wethouder 

worden, en daardoor kan straks de verdeling anders komen te liggen. 

 

Grote veranderingen bij gemeenteraadsverkiezing Sudwest Fryslan 

In gemeente Sudwest Fryslan was er een college van B&W, bestaande uit een coalitie van 

CDA, VVD, GL en D66 die boog op een zeer krappe meerderheid: 19 van de 37 zetels. 

Tijdens de afgelopen raadsperiode waren er al verschillende veranderingen die de coalitie 

tamelijk onstabiel maakte. De PvdA is er tussentijds uitgestapt, vervangen door D66, en 

verschillende raadsleden van het CDA hebben een nieuwe partij opgericht: Nieuw Sociaal.  

De uitslag in maart gaf te zien dat de PvdA flink heeft gewonnen, van 6 naar 8 zetels, ze 

wordt daarmee de grootste partij in de gemeenteraad. Het CDA verliest flink en gaat van 11 

naar 7 zetels en de FNP wint licht, van 5 naar 6 zetels. VVD, GL en CU verliezen allen 1 

zetel, D66 behoudt 2 zetels.  Kortom, ook daar een nieuwe coalitie en de PvdA verkent 

momenteel de mogelijkheden van een zo nieuwe coalitie. Laatste bericht is dat informateur 

Hetty Janssen een coalitie voorstelt van PvdA, CDA en FNP, ofwel 21 van de 37 raadszetels. 

 

Jan Veeken, lokaal verkiezingsanalist, 9 april 2022 


