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En de CDA-fractie heeft er zin in! Er is 
sprake van een divers samengesteld 
gezelschap, waarin jong en ouder, pril 
en meer ervaren, man en vrouw goed 
en evenwichtig is vertegenwoordigd. Dit 
alles met een mix aan verschillende 
deskundigheid, in theorie en praktijk.  

Lees verder op de achterzijde 

Verder in dit nummer:  Van de voorzitter • Collegeonderhandelingen • Accenten van het CDA • CDAV 

Nieuws uit de fractie 

Jaap Kos kijkt terug  
op pagina 5 

Wij hebben Janny Bakker gevraagd voor dit blad iets te vertel-
len over haar eerste ervaringen als wethouder. Ondanks dat ze 
pas twee weken werkzaam is als wethouder, heeft ze al ge-
noeg te vertellen! 
 
Lees haar verslag op pagina 7 

redactie: Rein Jansen 
 Jaap Van As 
 Henk Wiesenekker 
 Ruben Woudsma 

kopij:  vóór 1 september 
website: http://www.cdahuizen.nl 
Drukkerij: J. Bout & Zonen 

 

adres:  Hinde 3 1273 GN Huizen 
telefoon: (035) 524 44 37 
e-mail:  reinjansen@planet.nl 

Vlnr (staande): Nelly Rebel, Kees de 
Kok, Clary Vos, (zittend) Jaap Van As en 
Bert Rebel 

Boven: Janny Bakker en Wim Zwanenburg bladeren in zojuist 
verkregen historisch document tijdens de ALV. 
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Onze politieke club heeft een intensief 
jaar achter de rug. In Huizen kunnen 
we met tevredenheid op het afgelopen 
seizoen terugkijken. We behaalden bij 
de gemeenteraadsverkiezingen onder 
leiding van lijsttrekker Janny Bakker 
goede verkiezingsresultaten. Wij ble-
ven qua zeteltal in de gemeenteraad 
stabiel en daarmee deed Huizen het 
beter dan de landelijke trend, waarbij 
het CDA landelijk een fors aantal ze-
tels moest inleveren. Het ‘sociale 
gezicht’ van het CDA zal ook bij de 
achterban in Huizen wel als thema 
hebben meegespeeld, maar blijkbaar 
hadden de kiezers in Huizen er ver-
trouwen in dat ons team in de ge-
meenteraad duidelijk een sociaal ka-
rakter heeft. Tevredenheid is er ook 
als we kijken naar het Collegepro-
gramma waarin we duidelijk elemen-
ten van ons verkiezingsprogramma 
kunnen terugvinden. We hebben op de 
Algemene Ledenvergadering van 18 
mei jl. tevreden terug kunnen kijken op 
de verkiezingen, de Collegevorming 
en het Collegeprogramma. Ik hoop dat 
ik dit over een half jaar, zo tegen het 
jaareinde, nog steeds kan zeggen.  
 

Landelijke ontwikkelingen 
Ons land staat er na een moeilijke 
periode beter voor. Het gaat weer dui-
delijk beter met onze economie, zoals 
ondermeer valt af te leiden aan het 
naar boven bijstellen van economische 
groeiramingen, het aantal nieuwe ba-
nen en de verbetering van de koop-
kracht. Dit jaar is de koopkracht al van 
vier op de vijf Nederlanders verbeterd 
en voor het verkiezingsjaar ligt verdere 
lastenverlichting in het verschiet. Het 
kabinet-Balkenende-II heeft de hervor-
mingsagenda goeddeels afgewerkt, de 
sociale vrede met de vakbeweging is 
hersteld. Het doemscenario van de 
oppositie – de opeenstapeling van 
ingrepen in de zorg en sociale zeker-
heid ondermijnt het vertrouwen, waar-

door het kabinetsbeleid de economi-
sche malaise nodeloos verlengt – is 
niet uitgekomen. Nederland heeft na 
jaren de laagste werkloosheid van alle 
EU-landen. In de EU was de werkloos-
heid in maart dit jaar nog 8,4% tegen 
4% in ons eigen land. Ook de jeugd-
werkloosheid daalt. Verder heeft het 
kabinet na de invoering van de Zorg-
stelselvernieuwing inkomensmaatre-
gelen getroffen om de koopkrachtef-
fecten voor de zwakkeren en ouderen 
te repareren en zo heeft het CDA een 
sociaal gezicht kunnen laten zien dat 
gebaseerd is op een solide beleid. Er 
zijn zeker punten waarbij ik kabinets-
beleid kritisch beoordeel. In een coali-
tie komt er vaak beleid tot stand dat 
gebaseerd is op compromissen. De 
omroeppolitiek vind ik uiterst ongeluk-
kig – met de nieuwe zenderindeling 
wordt de ‘macht’ van de omroepen is 
al zodanig gebroken dat profilering 
met de eigen identiteit in het gedrang 
komt van de strijd om de allesover-
heersende kijkcijfers. Omroepen zijn 
productiehuizen geworden, die abso-
luut niet meer zelf kunnen bepalen wat 
ze uitzenden. Ik meende altijd dat we 
niet alles willen commercialiseren en 
dat we daarvoor juist een Publieke 
Omroep hebben. Ook het asielbeleid 
dat ferm, maar tamelijk onbarmhartig 
wordt vormgegeven door Minister Ver-
donk heeft niet mijn sympathie. Ik 
hoop dat ons een confrontatie met een 
eventuele VVD-lijsttrekker Verdonk 
bespaard blijft. Veel liever wil ik voort-
zetting van de coalitie met liberalen 
onder leiding van een mildere Mark 
Rutten. Maar we moeten volgend jaar 
kiezen voor die coalitie die het beste 
een beleid kan uitvoeren dat het 
meeste bij ons eigen Programma aan-
sluit, als het moet met de PvdA. Het 
wordt nog spannend want de politieke 
barometer in ons land is uiterst onge-
wis en het politieke klimaat kan sterk 
bepaald worden door incidenten. Onze 

Minister-President Jan-Peter Balkende 
heeft echter laten zien dat voor hem 
de verantwoordelijkheid, degelijkheid 
en betrouwbaarheid het hoogste telt.  
 

Partijbestuur 

Op 10 juli staat een bezoek van lande-
lijk CDA-voorzitter Marja van Bijster-
veldt aan onder meer het Diensten-
centrum op het programma. We zullen 
haar hartelijk welkom heten in Huizen. 
Het CDA Huizen staat goed in de 
startblokken voor een nieuw verkie-
zingsjaar, met Provinciale Staten- en 
Tweede Kamerverkiezingen.  

Het vernieuwde bestuur, met de nieu-
we leden Rein Jansen (onze nieuwe 
secretaris), Bert de Boer, Ingrid Pegtol 
en Annemarie Klein is er klaar voor. 
Daarbij gaat nog in het bijzonder onze 
dank uit naar onze oud-secretaris 
André Verkaik.  

Actuele informatie over het CDA Hui-
zen kunt u steeds vinden op onze ver-
nieuwde website: www.cdahuizen.nl. 
Daarvoor heeft Ruben Woudsma uit-
stekend werk verricht! Ik dank alle Hui-
zer CDA-ers die zich het afgelopen 
seizoen hebben ingezet voor onze 
afdeling en onze gemeente.  

U kunt ons het komend najaar helpen 
door nog enkele nieuwe leden voor het 
CDA te werven. Het bestuur zal u bij 
de ledenwerfcampagne inschakelen. 
Ik hoop dat u na een goede vakantie 
of rustperiode deze zomer weer fris 
aan de start kunt komen voor een 
nieuw politiek seizoen!  
Wim Zwanenburg 

Van de voorzitter 



Als CDA lid bent u door middel van 
een persoonlijke brief (en later tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van 
18 mei jl.) geïnformeerd over het resul-
taat van de collegeonderhandelingen.  

Achterwacht 

Wim Zwanenburg en ik hebben samen 
de onderhandelingen gevoerd met 
Bert Rebel en Albert Dierick als 
“achterwacht”. Wij zijn met raad en 
daad terzijde gestaan door de klank-
bordgroep, bestaande uit onze oud 
wethouders Margo Dierick, Jaap  
Westland en Jaap Kos en oud fractie-
lid Jo Beltman. Wim onderhield tus-
sentijds het contact met de overige 
bestuursleden. Ik onderhield de con-
tacten met de fractie. En samen on-
derhielden we het contact met de 
klankbordgroep. Ik kijk persoonlijk te-
rug op een spannende, maar wel goe-
de periode, waarbij openheid en ver-

trouwen binnen het CDA centraal heeft 
gestaan. Ik mag denk ik ook namens 
Wim spreken als ik zeg dat wij ons 
bijzonder gesteund hebben gevoeld 
door onze zeer betrokken CDA achter-
ban.   

Onderhandelingsresultaat 

We zijn het onderhandelingsproces 
begonnen door al onze ambities uit het 
verkiezingsprogramma kort en bondig 
te formuleren. Die ambities hebben we 
vervolgens namens het CDA in de 
onderhandelingen ingebracht. Terug-
kijkend op die lange lijst met ambities 
mogen we met enige trots melden dat 
die bijna allemaal in het collegepro-
gramma zijn overgenomen. Als u het 
collegeprogramma leest (te downloa-
den van onze website of op te vragen 
bij de secretaris van het bestuur), dan 
zult u daarin dus niet voor niets veel 
teksten uit ons CDA verkiezingspro-

gramma letterlijk terug vinden.  

Niet alles wat wij wilden is gereali-
seerd. Zo bleek het invoeren van hon-
denbelasting niet haalbaar. Wel is af-
gesproken dat overlast van honden 
wordt aangepakt, maar dit wordt dus 
niet uit de opbrengst van hondenbe-
lasting bekostigd. Daar staat tegen-
over dat we wel weer gelden hebben 
kunnen reserveren voor nieuw beleid. 
Hiermee kunnen we ook de komende 
jaren weer goede initiatieven uit de 
samenleving blijven ondersteunen.  

Ook is het niet mogelijk geweest om 
een afspraak te maken over de defini-
tieve bestemming van het Lucent ter-
rein. Dit wordt voor het nieuwe college 
een van de eerste aandachtspunten.  

Janny Bakker 
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Terugkijkend op de uitslag van de ver-
kiezingen zijn een paar zaken opmer-
kelijk. In Huizen zijn geen grote aard-
verschuivingen geweest, zoals in veel 
andere gemeenten. Het CDA is in Hui-
zen stabiel gebleven, geheel tegen het 
landelijke beeld in. Persoonlijk zie ik 
twee oorzaken voor deze goede ver-
kiezingsuitslag. 

 

Sociaal beleid 
In de eerste plaats hebben we als 
CDA Huizen in de afgelopen jaren 
consistent voor een duidelijk sociaal 
beleid gekozen. Wij hebben, als lokale 
politieke partij, steeds heel dicht bij de 
leefwereld van de gewone mensen 
gestaan, met een open oor en oog 
voor de noden die er waren. We heb-
ben hierover ook intensieve contacten 
onderhouden met kerken en diverse 
maatschappelijke organisaties, zoals 
welzijnsinstellingen, instellingen voor 
thuiszorg en maatschappelijk werk, 
ouderenbonden, sportverenigingen 
etc.  

We hebben nooit geaarzeld om de 
noden die we in Huizen constateerden 
ook  publiekelijk in den Haag bij onze 
partijgenoten aan de orde te stellen. 
Maar we hebben ook lokaal gedaan 
wat we konden, om met name kwets-
bare groepen te beschermen. Oude-
ren, chronisch zieken, mensen met 
een lichamelijke of verstandelijke han-
dicap, vluchtelingen, alleenstaande 
moeders met een bijstandsuitkering, 
ze konden altijd rekenen op de steun 
van het CDA Huizen.  

Dat is, mijns inziens, door de Huizer 
kiezer gezien én beloond. En dat 
schept ook verplichtingen voor de toe-
komst.  

De komende vier jaar zullen we op-
nieuw fors moeten inzetten op onder-

steuning van groepen mensen die dat 
nodig hebben. De Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning moet worden uitge-
voerd, waarbij mijn aandachtsgebied 
vooral bij wonen, welzijn en zorg voor 
ouderen komt te liggen. En dat is -met 
de ongetwijfeld te beperkte financiële 
middelen die vanuit het Rijk zullen 
meekomen- geen sinecure. Ook moe-
ten de contacten met het maatschap-
pelijk middenveld over een gezamenlij-
ke aanpak van armoede in onze ge-
meente worden verstevigd.    

 

Werkgelegenheid 
In de tweede plaats hebben we ons 
als CDA Huizen in de verkiezingsperi-
ode sterk geprofileerd op het onder-
werp werkgelegenheid. Wij geloven 
dat het hebben van betaald werk uit-
eindelijk de enige mogelijkheid is om 
armoede en sociale uitsluiting te voor-
komen. En naarmate de individualise-
ring in onze samenleving voortschrijdt 
en onderlinge solidariteit steeds meer 
op de tocht is komen te staan, realise-
ren veel Huizer inwoners zich hoe be-
langrijk het is om bestaande werkgele-
genheid te behouden en nieuwe werk-
gelegenheid te creëren.  

Wij weten uit ervaringen in andere 
gemeenten dat het voor de leefbaar-
heid en de sociale cohesie belangrijk 
is om in de plaats waar je woont ook te 
kunnen werken. Natuurlijk is de verlei-
ding groot om bestaande bedrijventer-
reinen om te vormen voor woning-
bouw. Immers, er is ook een grote 
vraag naar betaalbare woningen in 
onze gemeente, vooral voor jonge 
starters  en voor ouderen. Maar de 
mensen die op het CDA hebben ge-
stemd, zien het belang van werkgele-
genheid in ons dorp. Zij begrijpen dat 
we niet aan korte termijn denken moe-
ten doen, maar voor de langere termijn 

een goede balans moeten vinden in de 
verdeling van wonen, werken en recre-
eren.  

Ook die verkiezingsbelofte verplicht 
ons. Ik vind dat wij, samen met regio-
gemeenten en met financiële steun 
van de provincie, een krachtige impuls 
moeten geven aan de economische 
ontwikkeling van onze regio. Onder-
deel daarvan is dat we moeten onder-
zoeken hoe we bestaande bedrijven-
terreinen in Huizen weer kunnen be-
nutten voor het uitbreiden van werkge-
legenheid. Ook moeten we investeren 
in de toeristische ontwikkeling van 
Huizen. En mensen uit de bijstand die 
nog kunnen werken moeten weer mee 
kunnen doen, bijvoorbeeld als BOA’s 
(buitengewoon opsporingsambtena-
ren) of toezichthouders in de wijken of 
in banen in de zorg.  

De nadruk op werkgelegenheid mag 
niet inhouden dat onze CDA jongeren 
voor niets in een tent op het oude 
raadhuisplein hebben gezeten. Wij 
willen er alles aan doen om in Huizen 
betaalbare woningen voor onze Huizer 
starters te realiseren. We willen daar-
voor kijken naar mogelijkheden voor 
herinrichting van bestaande woning-
bouwlocaties en naar de mogelijkheid 
van woningen boven de winkels op de 
Keucheniusstraat. Het zal een hele 
klus worden om met de beperkte ruim-
te die er nog is een groot aantal wo-
ningzoekenden van dienst te kunnen 
zijn. Maar we willen die uitdaging niet 
uit de weg gaan.  

Janny Bakker 

Accenten van het CDA Huizen voor de komende jaren  
(Gedeelte uit de algemene beschouwingen n.a.v. de verkiezingen, uitgesproken door Janny Bakker in de Gemeen-
teraad van Huizen, 15 maart 2006) 



Jaap Kos kijkt met voldoening terug op 
zijn politieke loopbaan. In 1990 maak-
te hij zijn entree in de gemeentelijke 
politiek en twee jaar later werd hij frac-
tievoorzitter voor het CDA in de Huizer 
gemeenteraad. De laatste vier jaar is 
hij wethouder geweest ondermeer op 
het gebied van ruimtelijke ordening, 
welzijn en sport. Onder het wethou-
dersschap van Kos is een flink aantal 
bouwprojecten gerealiseerd. Projecten 
als De Bun, de Westhove, de Hoftuin, 
het voormalige Mayonna terrein nu 
Jotterpad en de Van Hogendorplaan 
zijn de afgelopen vier jaar gereali-
seerd, of er is een begin mee ge-
maakt. Er is een sportbeleid opgesteld 
en Kos is naar eigen zeggen ‘apetrots’ 
op de kunst- en cultuurnota.  

 

Kos vindt het bovendien vermeldens-
waard dat de afgelopen periode niet 
ten koste is gegaan van het sociaal 
beleid. “In de onderhandelingen vier 
jaar geleden kon het sociaal beleid 
niet worden gegarandeerd, daarom is 
het een prestatie dat het niveau in ie-
der geval gehandhaafd is.” Zo is Hui-
zen er in geslaagd om zes procent 
extra mensen uit de bijstand te krijgen, 
door mensen via tijdelijke projecten 
aan vast werk te helpen. Via de To-
mingroep zijn servicemedewerkers in 
de wijken actief die extra onderhoud 
plegen. De laatste ‘goede daad’ die 
Kos heeft verricht is het opstarten van 
een trainingsprogramma voor mensen 
in de bijstand. Door sollicitatietraining 

leren deze mensen hoe ze zich moe-
ten presenteren aan toekomstige 
werkgevers. De trainers worden op 
basis van hun prestaties beloond. Kos: 
“Een hoop van dit soort zaken wordt in 
stilte gedaan, mede omdat het vaak 
privacygevoelige zaken betreft.”Eén 
van de hoogtepunten uit de wethou-
derscarrière van Jaap Kos was het 
slaan van de eerste paal voor het Bun-
project. Waar hij bovendien met veel 
plezier op terugkijkt zijn de bezoeken 
aan 50-jarige huwelijken. “Dat zijn echt 
leuke dingen, je krijgt iets mee van de 
historie!” 

 

Het was voor de wethouder de afgelo-
pen vier jaar niet altijd makkelijk om 
loyaal te zijn aan zowel het college als 
aan de CDA-fractie. Kos kreeg hier-
door wel eens het verwijt dat hij geen 
echte CDA-wethouder zou zijn. “Dat is 
misschien wel het probleem: ik ben 
altijd mezelf gebleven. Maar mijn han-
delen is altijd gebaseerd geweest op 
het evangelie!” Kos heeft ook nog een 
goede raad voor zijn opvolger, Janny 
Bakker-Klein. “Je bent primair een 
wethouder van de gemeenschap. Pro-
beer hier wel een CDA-accent op te 
leggen. Toch ga je er niet aan ontko-
men om compromissen te sluiten: ge-
lijk hebben en gelijk krijgen zijn twee 
verschillende grootheden. Maar ver-
loochen je roots niet!”  

16de jaargang, nummer 2  Pagina 5 

Jaap Kos blikt terug: “Ik ben altijd mezelf gebleven”  
De zon doet deze zaterdagmorgen flink zijn best om het vrije gevoel van 
Jaap Kos (63) te versterken. Op donderdag 27 april nam hij als wethouder 
officieel afscheid van de gemeente Huizen, waardoor Jaap Kos ineens niet 
meer wordt geleefd door zijn agenda. Na een arbeidzaam leven van 46 jaar 
is dat wel even wennen, zo bleek toen hij de opening van het nieuwe KN-
RM-reddingsstation volledig was vergeten. Helemaal zonder verplichtingen 
is hij nog niet, want Jaap Kos bemiddelt nog bij de CAO-onderhandelingen 
voor VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielen-branche. 
Ook zit hij nog in het bestuur bij Teleac/NOT. Toch heeft hij nu wat meer 
tijd om terug te kijken op zijn zestien jaren in de Huizer politiek.  

Van de Redactie 
 

Ook bij de redactie vindt een wisseling 
van de wacht plaats. Nel Woudsma, 
die in de redactie de fractie vertegen-
woordigde heeft dit stokje overgedra-
gen aan Jaap van As. Jaap zal ook de 
achterzijde een nieuw gezicht geven 
met de rubriek INDERAAD. In deze 
uitgave wordt u op die plaats nog geïn-
formeerd over de samenstelling en 
taken van de nieuwe fractie. Hartelijk 
dank Nel voor de fantastische wijze 
waarop jij steeds zorg droeg voor de 
vele inbreng van de zijde van de fractie 
en iedereen maande tijdig aan te leve-
ren. 

Kees de Kok verlaat, nu hij raadslid is, 
ook de redactie. We hebben Henk  
Wiesenekker bereid gevonden zijn 
plaats in te nemen. Kees bedankt voor 
je bijdrage en veel succes als raadslid. 

Jaap en Henk, welkom in de redactie, 
we gaan weer mooie nummers maken.  

 

Rein Jansen 
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Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 
van het CDAV-afd. Huizen, op 15 mei 
jl., is o.a. het agendapunt “ kiezen 
nieuw bestuur” aan de orde geweest. 
Tot aan de ledenvergadering wilde 
geen enkele kandidaat zich beschik-
baar stellen om één van bovenge-
noemde taken op zich te nemen. Bete-
kende dit het einde van het CDAV?  
 

Sinds het vertrek van José Meijs, 
maart 2005, functioneert de CDAV- 
afd.Huizen met een interim-bestuur 
bestaande uit Nelly Rebel als voorzit-
ter, Johanna Visser als secretaris en 
Nel Woudsma als penningmeester. 
Deze situatie zou voor een jaar ge-
handhaafd blijven, dit met de bedoe-
ling in 2006 met een geheel nieuw 
gekozen bestuur verder te gaan. Maar 
wat te doen als er geen opvolgers kun-
nen worden aangewezen? 
 

 De leden hebben, nadat duidelijk 
werd dat de voortgang van de CDAV  
ter discussie kwam te staan, toch twee 
kandidaten kunnen vinden, die aange-
geven hebben bereid te zijn om de 

activiteiten van het CDAV voort te zet-
ten en daar tevens bestuurlijke verant-
woordelijkheid voor te dragen. Deze 
twee kandidaten zijn de dames Ingrid 
Pegtol en Anne-Marie Klein. 
 

Het (interim) bestuur is hier bijzonder 
verheugd over. Vele jaren heeft de 
Huizer afdeling een belangrijke rol 
mogen spelen binnen het politieke 
spectrum van het CDA. De georgani-
seerde activiteiten mochten altijd reke-
nen op een grote belangstelling. Door 
de aangekondigde inzet van de ge-
noemde dames komen deze activitei-
ten niet in gevaar. 
  

Als gevolg hiervan èn het feit, dat José 
Meijs het bestuur niet langer zal verte-
genwoordigen namens het CDAV,  
heeft het (interim)bestuur gebruik van 
de mogelijkheid zowel Ingrid Pegtol als 
Anne-Marie Klein voor te dragen als 
kandidaat bestuursleden voor het be-
stuur van het CDA Huizen voor uw 
verkiezing tijdens de ledenvergadering 
van 18 mei a.s. De leden hebben deze 
voordracht unaniem overgenomen. 

De politiek en het openbaar bestuur 
dienen een afspiegeling te zijn van de 
samenleving. Door deelname van de-
ze twee vrouwelijke  kandidaten is 
deze afspiegeling voor een groot ge-
deelte gewaarborgd.  
 

De CDA-fractie kent al vele jaren een 
sterke vrouwelijke vertegenwoordiging 
in de gemeenteraad van Huizen, iets 
waar de CDAVrouwen trots op mogen 
zijn. Men mag dan ook stellen, dat het 
CDAV Huizen haar werk tot nu toe 
goed heeft gedaan. 
 

Nu er ook gewerkt is aan een goede 
vertegenwoordiging van (CDAV) vrou-
wen in het bestuur van het CDA is ook 
in die zin het stimuleren van participa-
tie van vrouwen in de politiek voor nu 
èn de toekomst gewaarborgd. 
 

Het (interim)bestuur van het CDAV 
Huizen 
 

Johanna Visser, secretaris  

CDAV….terug van (bijna) weggeweest!! 
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Als compleet nieuw college hebben we 
de afgelopen weken korte presentaties 
gehad van de diverse diensten. Dat is 
een heel plezierige en snelle manier 
om een indruk te krijgen van alles wat 
op het gemeentehuis gebeurt. Ik moet 
eerlijk bekennen dat ik daar als raads-
lid eigenlijk geen notie van had. Het is 
indrukwekkend hoeveel producten en 
diensten er vanuit het gemeenthuis 
worden geleverd. Daarvan zijn de dos-
siers die de politiek bereiken echt 
maar een topje van de ijsberg.  

Ambtelijk apparaat 
Ik word dagelijks nog verrast door de 
behulpzaamheid van ambtenaren. Ik 
hoef maar om iets te vragen of het ligt 
er. En veel ambtenaren stellen zich 
ook pro-actief adviserend op. Het is 
werkelijk een genot om met deze ge-
motiveerde mensen samen te werken.      
Ik ben de eerste weken onder andere 
bezig geweest met het inwerken op 
het dossier WMO (Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning). De komende tijd 
komt dit dossier in een stroomversnel-
ling en als we als gemeente Huizen 

nog invloed willen uitoefenen op diver-
se (regionale) ontwikkelingen, dan 
moet ik daar nu veel prioriteit aan ge-
ven. Ik vind het erg belangrijk dat rond 
dit dossier de participatie van belang-
hebbenden in ons eigen dorp op een 
goede manier wordt vormgegeven. Tot 
nu toe is hiervoor nog niets concreets 
georganiseerd, dus dat moet op korte 
termijn gebeuren. 

Collegiaal bestuur 
Maar ik ben niet alleen bezig met mijn 
eigen “portefeuille”, hoewel ik als wet-
houder financiën bij bijna ieder dossier 
wel zijdelings betrokken ben. Samen 
met Petra van Hartskamp (VVD), Lies-
bet Tijhaar (PvdA) en burgemeester 
Frans Willem van Gils proberen we 
vorm te geven aan een collegiaal be-
stuur, waarbij we vragen rond diverse 
lastige dossiers met elkaar delen. Een 
voorbeeld daarvan is het dossier 
“Lucent terrein”, waar we ons inmid-
dels allemaal in verdiept hebben. Het 
is de bedoeling om hier op korte ter-
mijn met de commissie over te spre-
ken.  

Mijn eerste ervaringen als wethouder 
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Het collegeprogramma is ambitieus en 
er is geen extra geld om alle ambities 
waar te kunnen maken. Dat betekent 
dat we de komende jaren heel creatief 
moeten zijn. De komende dagen zul-
len we als college, samen met het Ma-
nagement Team, in “retraite” gaan, om 
vanuit het collegeprogramma een aan-
tal lijnen voor de toekomst uit te zet-
ten. De onderlinge samenwerking bin-
nen het college ervaar ik tot dusver als 
heel plezierig. We zijn allemaal ambiti-
eus en we houden ook allemaal van 
een zakelijke en planmatige aanpak 
van de vraagstukken waar we voor 
staan.  
 
Ik wil u als CDA 
leden bedan-
ken voor het 
vertrouwen dat 
u in mij hebt 
gesteld. Ik heb 
er zin in!  
Janny Bakker  



Samenstelling fractie 
Na het beoogde vertrek van Janny 
Bakker naar het college bestaat de 
fractie sinds 27 april 2006 uit de vol-
gende personen: 

• Bert Rebel (voorzitter) 

• Nelly Rebel Kruijmer (vice-
voorzitter) 

• Clary Vos (penningmeester) 

• Jaap Van As (pers en publiciteit) 

• Kees de Kok (secretariaat) 

Raadscommissies 
Bij wijze van proef zullen, in plaats 
van drie, het komende half jaar vier 
raadscommissies worden ingesteld. 
Het gaat om de commissie Welzijn, 
Ruimtelijke Ordening en openbare 
Werken (ROW),  Algemene Bestuur-
lijke en Economische Zaken (ABEZ) 
en Financiën en WMO. Er is besloten 
dat ieder fractielid lid wordt van twee 
commissies en dat iedere commissie 
door twee leden van de fractie zal 
worden bijgewoond. Dat betekent de 
volgende indeling: 

 
Bert Rebel:  
Voorzitter ABEZ, lid Presidium, lid 
Rekeningcommissie, lid van de Re-
kenkamercommissie 
Nelly Rebel  Kruijmer:  
Welzijn en ABEZ 
Clary Vos:  
ABEZ en Financiën/WMO 
Jaap Van As:  
ROW en Welzijn 
Kees de Kok:  
Financiën/WMO en Cie ROW 

 

Steunfractieleden 
De lijstopvolgers 7, 8, 9 en 10 heb-
ben aangegeven bij het politieke 
werk van de raadsfractie betrokken 
te willen worden. Weliswaar, en dat 

is ook zeer te begrijpen, niet op de 
intensieve wijze waarop de fractie 
functioneert, maar zij zijn wel bereid 
om namens het CDA lid te worden van 
één van de vier raadscommissies, en 
zich hierbinnen actief op te stellen op 
een aantal, min of meer af te bakenen, 
(deel-)projecten. Zij zullen dus niet alle 
fractievergaderingen en commissiever-
gaderingen “verplicht” aanwezig zijn, 
maar zich bezighouden met één of 
twee concrete projecten en dat altijd 
steeds in overleg met het betreffende 
fractielid die voor dat project  verant-
woordelijk is. Naar verwachting zullen 
zij in de raadsvergadering van 1 juni 
2006 worden geïnstalleerd. Het gaat 
hier om: 
Ingrid Pegtol:  
ABEZ – project openbare orde en vei-
ligheid 
Henk Wiesenekker:  
Financiën/WMO – project WMO 
Annemarie Klein Nagel:  
Welzijn – project jeugdbeleid en wel-
zijn 
Rutger Rebel:  
ROW: nader te benoemen projecten 
en vervoer 

Fractievergaderingen 
De fractievergaderingen vinden in de 
regel iedere maandagavond plaats in 
Commissiekamer 1 in het gemeente-
huis. Deze vergaderingen zijn in princi-
pe openbaar voor CDA-leden. Dat 
betekent dat u altijd bij ons terecht 
kunt met zaken die u onder de aan-
dacht van uw vertegenwoordigers in 
de raad wilt brengen. Maar ook als u 
niet iets specifieks hebt, bent u altijd 
welkom om de beraadslagingen van 
onze fractie bij te wonen. Wél is het 
raadzaam om uw aanwezigheid altijd 
even vooraf kenbaar te maken bij de 
secretaris (Kees de Kok) of een ander 
lid. Dit omdat het mogelijk kan zijn dat 

onze vergadering niet doorgaat, of 
plaatsvindt op een andere locatie, of 
dat we, bijvoorbeeld buiten het ge-
meentehuis aan het werk zijn, een 
werkbezoek afleggen. 

Werkbezoeken  
Onze fractie zal doorgaan met het 
brengen van werkbezoeken aan 
maatschappelijke organisaties en 
aan wijken en buurten. Tijdens die 
werkbezoeken ligt het accent daarbij 
vooral op luisteren naar wat er 
speelt in de lokale samenleving. En 
dat dan weer verder te vertalen in 
politieke daden. Wél hebben we 
besloten om tot de zomervakantie 
deze werkbezoeken nog niet te 
gaan afleggen, maar hiermee te 
starten ná de zomerperiode. In de 
maanden mei en juni zien we vaak 
een mate van vergadermoeheid bij 
diverse organisaties, daarom leek 
het ons beter om hier ná de zomer-
periode mee te beginnen. Wél zullen 
we de komende maanden een in-
ventarisatie maken van organisaties 
die we graag willen bezoeken, en al 
een bezoek plannen.  

 

Inwerken 
Dat biedt ons bovendien wat meer 
mogelijkheden om ons de komende 
tijd in te werken, en in te lezen in 
een aantal lopende dossiers. Vooral 
voor de nieuwe leden van onze frac-
tie valt het niet altijd mee om in te 
stappen op een rijdende trein. De 
voorbereiding op de Voorjaarsnota 
2006, die in de raad van 13 juli 2006 
zal worden behandeld, biedt hiertoe 
een goede gelegenheid. Tot slot 
wensen wij het college, en in het 
bijzonder onze eigen wethouder 
Janny Bakker Klein, heel veel suc-
ces in de komende periode!  

Nieuws uit de fractie 
Circa twee maanden na de verkiezingen van 7 maart is het de hoogste tijd om aan de slag te gaan. De tussen-
liggende periode werd weliswaar intensief benut door te werken aan het nieuwe collegeprogramma, maar toch 
kijkt de fractie nu echt wel uit naar de komende tijd waarin dit programma in diverse vergaderingen zal worden 
uitgewerkt en vastgesteld.  


