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Nieuwe baan en erepenning
voor ex-wethouder Klaas Smid
Gert van der Veen

Smid was sinds de recente verkiezin-
gen lang in mineur. Voor het eerst in
67 jaar viel zijn PvdA buiten de boot
bij de college-onderhandelingen.
Voor hemzelf betekende dat na acht
jaar even abrupt als zuur einde aan
het wethouderschap. Hij keerde te-
rug in de gemeenteraad waarin hij
van 1990 tot 2003 ook al zitting had.

In Ommen doen de sociaal-demo-
craten wel mee aan de nieuwe coali-
tie samen met CDA, D66 en VVD. ,,De
partijen daar mochten een kandi-
daat-wethouder voordragen. De
PvdA schoof mij naar voren en na
een standaard sollicitatieprocedure
viel de keuze op mij. Daar ben ik erg
blij mee, want het wethouderschap
gaf mij altijd met veel plezier en vol-
doening’’, vertelt Smid, die dinsdag
wordt geïnstalleerd in Ommen.

Daar wonen gaat hij niet. ,,Dat heb
ik meteen duidelijk gemaakt om
geen valse verwachtingen te wek-
ken. Ik ben een geboren en getogen
Hoogevener. Het wethouderschap is
vaak te kort om permanent te ver-
kassen en het valt niet mee je huis
fatsoenlijk te verkopen.’’

HOOGEVEEN Een vreugdevolle dag
gisteren voor ex-wethouder Klaas
Smid (53) van Hoogeveen. Hij kreeg
de erepenning van die gemeente en
tegelijkertijd werd bekend dat hij
wethouder wordt in Ommen.

De Hoogeveense PvdA fractie-
voorzitter Inge Oosting zegt zijn ver-
trek te betreuren. ,,Heel erg jammer
dat Klaas de Hoogeveense politiek
verlaat, maar we gunnen hem van
harte deze nieuwe kans. Hij kan te-
rugkijken op een prima wethouder-
schap en werd alom gewaardeerd."

Daarvan gaf de gemeente gister-
middag blijk in de trouwzaal. Smid,
die dacht een onderhoud te hebben
met de gemeentesecretaris kwam
daar tot zijn verbazing terecht in een
gezelschap met veel bekende gezich-

ten. ,,Ik ben niet iemand voor recep-
ties en heb na mijn aftreden ieder-
een met wie ik heb samengewerkt
een bedankkaart gestuurd.’’

Maar daar kwam hij dus niet mee
weg. Smid kreeg de erepenning van-
wege zijn inzet voor de Hoogeveense
gemeenschap en de gemeente. ,,Hij
heeft zijn wethouderschap op bui-
tengewone wijze vervuld met zijn
vakkundigheid, zijn oprechte inte-
resse in mensen, zijn warme per-
soonlijkheid en zijn sociale bevlo-
genheid.’’

¬ Burgemeester Karel Loohuis had voor Klaas Smid de erepenning van
Hoogeveen, de bijbehorende oorkonde en bloemen. Foto Gerrit Boer


