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Van de redactie

Het heeft even geduurd, maar eindelijk vindt u een nieuwe CDAccenten op de mat. Dat er een hele tijd tussen
de vorige uitgave en deze zat, had natuurlijk te maken met de ontwikkelingen op landelijk niveau. We hebben
als redactie ook getwijfeld of we (nog) op een nieuw kabinet moesten wachten. Er was zelfs een planning voor
de nieuwe uitgave en sommige mensen hadden al kopij aangeleverd, toen de kogel tóch nog door de Haagse
kerk was. Toen hebben we de planning toch nog maar weer een stukje opgeschoven.
De vorming van een nieuw kabinet heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ook in CDA-kringen maakte het
de nodige kritiek én emoties los. Dat bleek onder meer op het congres in Arnhem. Maar als u dit leest, heeft
Rutte-Verhagen D.V. al op het bordes gestaan en zijn de nieuwe bewindslieden aan de slag. Is het goed dat
dit kabinet er is gekomen? Dat is aan een ieder voor zich om te bepalen. Wel is het bemoedigend om te
hebben gezien dat, ondanks stevige verschillen van inzicht, onze partij juist sámen sterk staat. En ook dat laat
zien waar wij als CDA voor staan.
Gelukkig hebben onze CDA‟ers op lokaal niveau zeker niet stilgezeten. Vooral over
Huizer beleid en activiteiten hopen we u met CDAccenten nummer 3 van 2010 weer
op de hoogte te brengen.
Namens de redactie,
Christiaan W. Lustig

Van de voorzitter
De vorige keer besloot ik met de wens dat we op 9 juni een goed verkiezingsresultaat zouden boeken en dat we zouden mogen genieten van een kalmere
zomer en koeler politiek klimaat. We weten inmiddels dat het allemaal heel anders is gelopen. Bij terugkeer van vakantie stonden op mijn voicemail verschillende politieke boodschappen en ook in mijn mailbox trof ik veel berichten voor
of tegen deelname aan een minderheidskabinet met VVD en gedoogsteun van
de PVV. Kees de Kok en ik hebben hierover in augustus gesproken met waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker.
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Feest van de democratie
Ik ben trots, fier op een partij die voor een congres bijna 5.000 mensen op de
been krijgt. Dat is nog eens wat anders dan een „partij‟ of beweging met een
enkel lid. Je weet zo ook dat je lidmaatschap wat waard is. Het is zeer goed dat
het CDA zes jaar geleden de statuten en reglementen zodanig heeft gewijzigd
dat op partijcongressen het systeem „one man, one vote‟ geldt. Zo moet leden
als Camiel Eurlings, Ernst Hirsch Ballin of Piet Hein Donner ook in de rij staan
om hun zegje te doen. Allen kregen één minuut, uitzonderd Kamerleden die
zich vanwege hun bijzondere positie wilden verantwoorden. Waarlijk een „feest
van de democratie‟.
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Van de voorzitter
Uiteindelijk geldt natuurlijk dat Kamerleden volgens onze Grondwet mogen
handelen „zonder last en ruggespraak‟
en dat hun het mandaat toekomt. Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zullen
zich in hun bezwaren tegen samenwerking met de PVV gesteund weten
door bijna een derde van de stemmers
op het congres. Vreemd eigenlijk dat
er bij de VVD nauwelijks discussie is
over samenwerking met de PVV: telt
de ethische kant van de samenwerking daar niet?
Echter, het „feest van de democratie‟
werd door de uiteenlopende opvattingen niet echt een feestdag. Maar het
CDA zal zijn 30-jarig bestaan nooit
beter kunnen vieren dan vanuit de
betrokkenheid van de leden die bleek
in de volle Rijnhal in Arnhem. Ik heb
alle generaties — óók jongeren —
voorbij zien komen en dat is erg inspirerend. Nu moeten we schouder aan
schouder verder. Op de dinsdag na
het congres stemden uiteindelijk ook
de „dissidente‟ Kamerleden Ferrier en
Koppejan in met de regeringsdeelname, al houden zij hun bezwaren. Zij
zullen elementen uit het gedoogakkoord kritisch beoordelen, maar dat
geldt voor velen in de partij en ook
voor onze afdeling Huizen. Het CDA
blijft pal staan voor godsdienstvrijheid
en tegen maatschappelijke uitsluiting,
van moslims of welke groep ook.

Vóór deelname, verdere polarisatie voorkomen
Ondanks veel begrip voor de bezwaren heb ik zelf op het congres voor
deelname gestemd. Ik meen dat dit de
beste manier is om de kiezers die het
CDA voor de PVV inruilden, ervan te
overtuigen dat het beter is terug te
keren. Zou je deze groep aan de kant
zetten, dan is het risico groot dat de
groep-Wilders verder groeit. En omdat
deelname aan het minderheidskabinet
voor het CDA de beste optie is, omdat
we in het Regeerakkoord veel van ons
verkiezingsprogramma terugzien —
méér dan waarschijnlijk mogelijk was
geweest in andere coalities. Een stabiel kabinet met de PvdA acht ik ook
niet haalbaar, gezien de aanvankelijke
blokkade van Job Cohen en het feit
dat de PvdA het laatste kabinetBalkenende liet vallen. De kans is
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groot dat een kabinet met PvdA en
CDA weer een „vechtkabinet‟ wordt of
dat partijen elkaar zodanig in de houdgreep hebben, dat slechts met slappe
compromissen wordt geregeerd.
Het Regeerakkoord vind ik op
sommige punten beter dan ons
verkiezingsprogramma en dat vond
(achteraf) onze Tweede Kamerfractie
ook, zo is verwoord op het congres.
Voor mij persoonlijk was vanwege de
relatie met de PVV de Immigratieparagraaf, naast andere belangrijke hoofdstukken, een bijzondere toetssteen. Ik
vind die paragraaf wel hard, maar niet
te ver gaan. Veel immigratiebeperkende maatregelen stonden ook in het
CDA-verkiezingsprogramma. Er wordt
bovendien gesproken over „effectieve
integratie‟ en „participatie‟ en met die
accenten ben ik het zeer eens. Dat is
dus wat anders dan kansloze immigratie. Onlangs discussieerde ik met drie
Marokkaans-Nederlandse mannen. Zij
bleken ook voorstander van samenwerking met de PVV, juist om verdergaande polarisatie te voorkomen. Wij
zullen bovendien ook in gesprek moeten gaan met PVV-kiezers, ook in
Huizen.
Ik heb veel waardering voor het doorzettingsvermogen van Maxime Verhagen en Henk Bleker. Niet het standpunt zelf, maar vooral de timing van
Ruud Lubbers en andere gerespecteerde grootheden, inclusief Ab Klink,
vond ik zeer ongelukkig. Over de principiële bezwaren tegen Wilders en de
PVV hadden we beter voor het Verkiezingscongres van 23 en 24 april kunnen spreken.

functioneren van onze partij nu dat
college ook een beroep op mij heeft
gedaan om de voorzittersrol over te
nemen van Roel Zuidema, tot dit najaar de voorzitter van het CDA Hilversum.
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA in de meeste
gemeenten in de regio minder vertegenwoordigers in de gemeenteraden.
We moeten de schouders eronder
zetten om terug te komen, door goede
campagnes, kadervorming en ledenwerving, en door goede belangenbehartiging op provinciaal en landelijk
niveau. Laten zien dat het CDA een
brede volkspartij is die dicht bij mensen staat, een partij waarop je kunt
rekenen. Een partij waarin een zorgvuldige afweging plaatsvindt en die
sterke bestuurders levert.
In de laatste ledenvergadering werd
Rein Jansen herkozen als bestuurslid.
Hij heeft aangegeven het secretariaat
graag te willen overdragen. Rein: heel
veel dank voor de vele werkzaamheden. We zijn dankbaar dat Alexandra
van de Koppel, ons nieuw verkozen
bestuurslid, bereid is het secretariaat
over te nemen. Alexandra is inmiddels
ook voorzitter van het CDA Vrouwenberaad in Huizen. Daarmee laat ze
zien dat ze verschillende uitdagingen
op wil pakken. Veel succes! Met de
bestuursverkiezing namen we ook
afscheid van Anne-Marie Klein-Nagel:
bedankt voor je inzet voor het CDA
Huizen.

Herverkiezing
Inmiddels ben ik op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Huizen
herverkozen voor een periode van vier
jaar, mijn derde periode. Het is in onze
partij niet gebruikelijk om drie termijnen achtereen dezelfde rol te vervullen, maar het bestuur en de ledenvergadering deden een unaniem beroep
op mij, en ik doe het graag. Ik dank de
leden voor hun vertrouwen. Het stelt
mij tevens in staat om ook op regioniveau, via onder meer het regionale
voorzittersoverleg Gooi en Vechtstreek, een impuls te geven aan het

Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA Huizen
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Van de fractie
Als dit nummer van CDAccenten bij
u in de bus valt, zit de CDA-fractie
volop in de voorbereidingen voor de
behandeling van de gemeentelijke
begroting voor 2011. Op donderdag
4 november 2010 vindt vanaf 13:30
uur de begrotingsbehandeling
plaats in het gemeentehuis. De
slechte positie van de Rijksfinanciën
zullen zeker ook voor de gemeente
gevolgen hebben. Op diverse uitkeringen die de gemeente van het Rijk
ontvangt is of wordt gekort.
Ondanks het degelijke financiële
beleid van wethouder Janny Bakker
zal er ook in Huizen bezuinigd moeten worden. De CDA-fractie gaf al
bij de behandeling van de voorjaarsnota aan, ondanks de bezuinigingen, grote verwachtingen te hebben van het college. De CDA-fractie
verwacht bij de begrotingsbehandeling dit najaar extra aandacht van b
en w op de volgende onderwerpen:



Expliciet aandacht voor verbetering van digitale dienstverlening;



Bezuinigingen op welzijn die
niet ten koste gaan van de
individuele burger;



Actieve inzet om Huizen zo
snel mogelijk aan te sluiten
op het glasvezelnetwerk;



Realisatie van een ondernemersfonds om diverse
activiteiten in ons dorp te
bekostigen;



Een structureel sluitende
begroting voor meerdere
jaren.

Wmo-beleid
Het Huizer college heeft aangegeven dat, door meer te werken met
persoonsvolgend budget, gemeenschapsmiddelen doelmatiger zullen
worden ingezet. Vanaf 2011 zal de
Rijksbijdrage voor de uitvoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) echter lager zijn.
Het CDA maakt zich zorgen over de
gevolgen hiervan. We gaan ervan
uit dat de individuele burgers die
ondersteuning behoeven hiervan
niet de dupe worden.
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Glasvezelnetwerk
Burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties zijn naar volgens de fractie
gebaat bij sneller internet, telefonie en tv.
Aansluiting van de gemeente Huizen op
het glasvezelnetwerk is daarom van groot
belang. Het CDA wil dat de gemeente
Huizen in regionaal verband initiatieven
onderneemt om dit zo snel mogelijk te
kunnen realiseren. Volgens de wethouder
die hiervoor in Hilversum verantwoordelijk is, maakt Hilversum bij de aanleg van
glasvezel geen kosten; die zijn voor KPN.
Hilversum faciliteert de aanleg wel: de
gemeente zorgt dat gegraven kan worden en dat de gaten daarna weer gedicht
worden. Daardoor maakt Hilversum alleen personele kosten, die volgens de
Hilversumse wethouder te overzien zijn.
Wij adviseren b en w daarom over de
aanleg van glasvezel contact op te nemen met de collega‟s in de mediastad.

Ondernemersfonds

maar wel profiteren. Het college
heeft aangegeven dat de gemeente in het najaar een haalbaarheidsonderzoek doet. Wij
zien de uitkomsten ervan met
belangstelling tegemoet.

Sluitende begroting
Bij de aanstaande begrotingsbehandeling zal b en w moeten aangegeven hoe hij de bezuinigingstaakstelling wil oppakken die vanaf 2012 moet worden ingevuld.
De CDA-fractie heeft er alle vertrouwen in dat het college zal
waarmaken waarvoor zij verantwoordelijk is gesteld door het collegeprogramma. Als uitgangspunt
van het beleid geldt: een structureel sluitende begroting voor
meerdere jaren.
CDA-fractie Huizen

Het CDA heeft veel waardering voor ondernemers die activiteiten in ons dorp
organiseren. Zowel de Zakenclub Huizen
als de Huizer Ondernemersfederatie
heeft de gemeente verzocht een Ondernemersfonds in te stellen om onder meer
de organisatie van evenementen, de
feestverlichting en instandhouding van de
veiligheid te kunnen financieren. Zo‟n
Ondernemersfonds zou gevoed kunnen
worden door bijvoorbeeld reclamebelasting te heffen bij winkeliers en bedrijven.
Zo dragen alle ondernemers bij aan de
financiering van evenementen, ook bedrijven die momenteel niet mee betalen,
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Van de Wethouder
Sociaal bezuinigen
In de afgelopen maanden heb ik mij,
vanuit mijn rol als wethouder Financiën,
intensief beziggehouden met de in het
collegeprogramma opgelegde taakstellende bezuiniging. Misschien weet u het
nog: we moeten als college de volgende bezuinigingen structureel doorvoeren:
Gemeentelijke organisatie: € 300.000
Welzijn:

€ 500.000

Subsidies:

€ 200.000

Wegen en groen:

€ 200.000

Halvering nieuw beleid:

€ 200.000

Bij elkaar dus € 1,4 miljoen euro per
jaar.
Samen met mijn collega‟s ben ik allereerst begonnen met het formuleren van
onze visie op de toekomstige bezuinigen. Daarna zijn de inhoudelijke uitgangspunten vastgesteld die vervolgens leidraad waren voor de toetsing
van concrete maatregelen waarmee we
deze bezuinigingen denken te realiseren. Deze visie, die in de aanbiedingsbrief bij de begroting is opgenomen,
wordt, samen met de daarop gebaseerde bezuinigingsvoorstellen in oktober bij
de behandeling van de begroting, in de
gemeenteraad besproken.
Met name op welzijnsterrein veronderstelt een bezuinigingsslag een fundamentelere afweging en keuzes. Basis
voor deze afweging was het briefadvies
Sociaal Bezuinigen van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).
De term „sociaal bezuinigen‟ wordt gebruikt, omdat de RMO meent dat er
fundamentele besparingen mogelijk zijn
die kwetsbare mensen én kwetsbare
sociale structuren buiten schot houden.
Of beter nog: er zijn bezuinigingsmogelijkheden die de kracht van mensen en
hun structuren weten te benutten waar
bestaand beleid die kracht soms
onbedoeld buiten werking stelt.
Dit denken heeft geleid tot een aantal
uitgangspunten:
1. Veel beleid heeft een collectief karakter gekregen. Dit betekent dat
veel mensen van veel voorzieningen
gebruik kunnen maken.
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Door procentueel te bezuinigen
op deze collectieve voorzieningen
lopen we het risico dat de doelgroep die gemeentelijke ondersteuning nodig heeft onevenredig
veel nadeel heeft. Deze stelling
pleit voor het terugdringen van
collectieve subsidies, vraaggestuurde werken, eigen kracht van
mensen centraal stellen en het
draagkrachtprincipe hanteren.
2. Stel bij de uitvoering van gemeentelijk beleid de professie van vakmensen centraal en investeer
minder in regels en protocollen
om de werkelijkheid te beheersen.
3. Coördineren van beleid en uitvoering kost geld. Schrap dit zo veel
mogelijk en laat de afstemming
hiervan over aan de vakmensen
die hier ook belang bij hebben.
Deze en overige uitgangspunten uit
het briefadvies van de RMO waren
leidend in onze gesprekken over bezuinigingen in de regio, en voor de
bezuinigingen die we aan de gemeenteraad voorstellen.
In de eerste slag voor 2011 en verder
heeft bovendien meegewogen dat we
geen bezuinigingen willen doorvoeren waarbij we ingaan tegen lopende
(subsidie)afspraken met samenwerkingspartners. Het zou immers van
onbehoorlijk bestuur getuigen als we
in deze relaties bezuinigingen zonder
dit tijdig aan te kondigen en onze
partners de gelegenheid geven zich
hierop voor te bereiden. Dit betekent
dat we als gemeente in 2011 eerst „in
eigen vlees snijden‟. Niettemin kan
voor 2011 toch al een besparing van
ruim € 800.000 worden voorgesteld.
De tweede bezuinigingsslag volgt
vanaf 2012. De concrete hiervoor
concentreren zich bijvoorbeeld op het
draagkrachtprincipe bij de afbouw
van sportsubsidies, een nieuwe voorliggende voorziening in het maatschappelijk werk die besparing mogelijk maakt, en collectieve subsidies
in het welzijn afbouwen ten gunste
van aanbod op basis van individuele
omstandigheden, bijvoorbeeld in het
peuterspeelzaalwerk en bij de hulp
aan geïsoleerde allochtone vrouwen.
Daar waar de collectieve voorziening

niet meer (in volle omvang) beschikbaar is, blijft de zorg voor individuele
mensen overeind.
Dit principe sluit naadloos aan op de
visie die wij vanuit het CDA hebben
op gespreide verantwoordelijkheid
tussen overheid en burgers. Kern is
dat mensen in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Pas
als mensen hun deelname aan de
maatschappij niet meer op eigen
kracht kunnen organiseren en ook
geen beroep meer kunnen doen op
een sociaal netwerk — vrienden,
familie, buren, enzovoort — kunnen
zij een beroep doen op ondersteuning door de gemeente. Dit zal voor
veel mensen even wennen zijn,
maar ik ben ervan overtuigd dat we
alleen op deze manier de noodzakelijke hulp aan kwetsbare mensen in
onze gemeente overeind kunnen
houden.
Met de bezuinigingen die wij de gemeenteraad willen voorstellen, hebben we de taakstelling van € 1,4
miljoen euro ingevuld. Maar ik vrees
dat we er met deze bezuinigingen
nog niet zijn. Immers, als het nieuwe
kabinet aantreedt, zullen ongetwijfeld aanvullende bezuinigingen volgen. Het is lastig inschatten om hoeveel extra bezuinigingen het dan zal
gaan, maar ik houd rekening met
een korting op de uitkering in het
gemeentefonds van nog eens structureel € 2 tot € 2,5 miljoen euro per
jaar. Als dat het geval is, dan zullen
de collegepartijen opnieuw met elkaar om tafel moeten.

Janny Bakker-Klein
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CDAdressen

Huizen

Drs. W.C. (Wim) Zwanenburg

Voorzitter

wimzwanenburg@hotmail.com

tel: (035) 5235691

Drs. R.J.F.W. (Rein) Jansen

Secretaris

reinjansen@planet.nl

tel: (035) 5244437

Dhr. G. (Bert) Rebel

Fractievoorzitter

bertrebel@cdahuizen.nl

tel: (035) 5264087

Mevr. C. G. (Clary) Vos

Vice-fractievoorzitter

claryvos@cdahuizen.nl

tel: (035) 5264791

Dhr. J. (Jaap) Van As

Fractielid

jaapvanas@cdahuizen.nl

tel: 06-15051604

Dhr. C.G. (Kees) de Kok

Fractielid

keesdekok@cdahuizen.nl

tel: 06 27852863

Mevr. I.(Ingrid) Pegtol

Fractielid

ingridpegtol@yahoo.com

tel: 06-11375283

Mr.Drs.J. (Janny) Bakker-Klein Wethouder
Janny.bakker@ziggo.nl
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Uit de geledingen
Kees de Kok nieuwe voorzitter CDA Senioren Noord-Holland
Binnen het CDA bestaan verschillende bijzondere organisaties. Bekende voorbeelden zijn
de CDA Vrouwen (CDAV), de
Bestuurdersvereniging (BSV) en
het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA). Daarnaast
zijn er enkele netwerkorganisaties actief, zoals de Basisgroep
Sociale Zekerheid en de CDA
Senioren.
De CDA Senioren (voorheen het
Landelijk Ouderen Platform) willen de belangen van de senioren
in onze samenleving behartigen.
Zij doen dit door de partij en de
leden van de Eerste en Tweede
Kamer gevraagd en ongevraagd
van advies te voorzien op het
gebied van ouderenbeleid. Denk
hiervoor aan onderwerpen als
gezonde leefstijl, versterking van
mantelzorg, vrijwilligersbeleid,

wonen op maat en inkomensbeleid.
De CDA Senioren hebben een landelijk
overleg en twaalf provinciale platforms.
In het voorjaar van 2010 ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de
CDA Senioren in Noord-Holland. In die
functie volg ik Niny van Oerle, voormalig
Tweede Kamerlid, op. Vanuit mijn functie als voorzitter neem ik ook deel aan
het landelijk overleg. Hierin vervult ons
afdelingslid Jaap Westland sinds 2009
de functie van penningmeester.
Het provinciaal platform van de CDA
Senioren in Noord Holland heeft een
echte netwerkfunctie. Informatie uitwisselen, landelijke ontwikkelingen die voor
ouderen van belang zijn bespreken en
waar mogelijk initiatieven nemen om
beleid ten gunste van ouderen te beïnvloeden. Verder wordt elk jaar een interessante themadag georganiseerd, zo

als op 12 februari 2010 een dag
over eenzaamheid.
De CDA Senioren houden zich
met belangrijke thema‟s bezig en
ik hoop u hier voortaan op de
hoogte te houden.

Kees de Kok
voorzitter CDA Senioren NoordHolland

CDA Vrouwen
Het CDAV Huizen kreeg een nieuwe impuls dankzij de inspanningen
van Janny Bakker. Zij vroeg mij de
vrouwenbelangen te behartigen als
voorzitter van de CDAV in Huizen.
Dit kwam tot uiting in de laatst gehouden bijeenkomst op 30 augustus
jl. van het CDAV. De gelegenheid
werd aangegrepen om ook weer
een bestuur in het leven te roepen.
Mede vanwege mijn kandidaatlidmaatschap voor het CDA-bestuur
in Huizen, leek het mij goed deze
functie te aanvaarden — het behartigen van de belangen van de lokale
CDA Vrouwen gaat dan eenvoudig
samen.
Het daarop uitgebrachte persbericht
leidde tot plaatsing in de Huizer
Courant, wat weer leidde tot een
interview met de lokale radiozender
6FM. Spannend, en wat een reacties! De achterliggende reden van
het radio interview bleek al snel,
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want de insteek van de interviewer was
toch wel: wat voor een bestaansrecht
heeft een archaïsch instituut als het
CDAV. Ik was blij dat ik deze vraag kon
ombuigen naar het nog steeds belangrijke gegeven, ondanks de emancipatie
van de afgelopen decennia, dat vrouwen samen met mannen een optimaal
resultaat kunnen bereiken. Dit geldt
voor alle aspecten van de maatschappij.
Regelmatig duiken in de pers berichten
op over ongelijke bezetting van mannen
en vrouwen in de top van het bedrijfsleven en de argumentatie om daar iets
aan te doen. Zoals deze: “Europese
bedrijven met meer vrouwen in het seniormanagement presteren beter dan
bedrijven waar overwegend mannen de
scepter zwaaien. Dat is nu voor het
eerst aangetoond na een grootschalig
onderzoek van adviesbureau McKinsey.” (bron: Women Inc, 09-11-2007).
Of deze: “Ondernemingen met vrouwelijke bestuurders of commissarissen
boeken betere resultaten dan bedrijven

met een compleet mannelijke
top.” (bron: het Financieele Dagblad).
De conclusie is dat de (intellectuele)
kracht van mannen en vrouwen samen tot de beste resultaten leidt. Dit
geldt ook voor de politiek.
Enfin, voor onze lokale situatie blijft
het CDAV zich beijveren voor een
evenredige deelname van vrouwen in
politieke en bestuurlijke functies binnen het CDA. Uiteraard verliezen we
de kwaliteit niet uit het oog — dit blijft
voorop staan. Dus, vrouwen, kom op,
meldt je bij ons aan.
Hartelijke groet,
Alexandra van de Koppel
a_vandekoppel@yahoo.com
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IndeRaad
Sinds deze zomer heb ik mijn functie van senior programmamanager bij de Bestuursacademie Nederland
verruild voor een baan op het CDA-partijbureau in Den Haag. Ik ben daar begonnen als directeur van de
CDA-Bestuurdersvereniging. De Bestuurdervereniging is een landelijke club waar alle gekozen gemeentelijke,
provinciale en waterschapsbestuurders van CDA-huize in verenigd zijn. Het belangrijkste doel van de vereniging
is lokale CDA-politici ondersteunen om op lokaal niveau een herkenbaar CDA-politicus te laten zijn. Dit doen wij
door kennisdeling via het maandblad Bestuursforum en het tot stand brengen en onderhouden van netwerken
tussen bestuurders. Een erg leuke baan met veel afwisseling en uitdaging en vanwege de kabinetsformatie een
zeer boeiende periode om te starten in Den Haag.
Wekenlang was de formatie het gesprek van de dag op het Partijbureau. Het was heel boeiend om het schaakspel van zo dichtbij mee te mogen maken, ik ben benieuwd wanneer het eerste boek over deze periode zal
verschijnen. Slotstuk van de woelige formatieperiode was het congres op 2 oktober in de Rijnhal te Arnhem.
Het was heel bijzonder om daarbij aanwezig te zijn en ik denk dat het echt een reclame is geweest voor onze
partij. Ontzettend goed dat we de eenheid hebben weten te bewaren en de verschillen van inzicht in
een levendig debat bespreekbaar werden gemaakt. Dat ook de kijkers thuis deze openheid hebben weten de
waarderen blijkt ook wel uit de aan- en afmeldingen van leden. Zo‟n honderd mensen hebben bedankt, maar
ruim driehonderd hebben zich aangemeld als nieuw lid.
De inhoudelijke vragen over het regeerakkoord waren op één hand te tellen. Hieruit kan ik opmaken dat de
inhoud van het regeerakkoord zo slecht nog niet is volgens de CDA-leden. Nog meer dan ik van tevoren had
verwacht spitste de discussie zich vooral toe op de vraag: wel of niet samenwerken met Wilders? Ook voor mij is
dit geen eenvoudige afweging geweest, want geef je als CDA geen verkeerd signaal af door samenwerking te
zoeken met een partij die zo openlijk bepaalde bevolkingsgroepen minacht en buitensluit? Toch heb ik deze dag
voor het regeer- en gedoogakkoord gestemd. Piet Hein Donner verwoordde zeer kernachtig waarom het CDA
toch zou moeten overgaan tot deelname aan een regering die gesteund wordt door de PVV: “Als we nu dit
akkoord afwijzen doen we mee in die tegenstelling en verharden die.”
Er ligt een grote kans voor het CDA om een brug te slaan tussen de verschillende groepen en meningen in onze
samenleving. Daarnaast kan het CDA met de ministersploeg een duidelijker en herkenbaar gezicht krijgen dan
wanneer we in de oppositie zouden belanden. Door de minimale meerderheid zullen ook de Kamerleden van het
CDA meer dan ooit invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid, zo blijkt wel uit de aandacht voor Ad
Koppejan en Kathleen Ferrier. Juist door de aanwezigheid van de PVV ligt er voor alle CDA-Kamerleden een
grote kans om een helder Christendemocratisch geluid te laten horen. Kamerlid Sander de Rouwe merkt terecht
op dat Wilders niet moet worden gemuilkorfd, maar dat het CDA de muilkorf juist zou moeten afdoen. En daar
kan ik mij van harte bij aansluiten. Laat zien wie je bent en waar je voor staat, en zoek CDA-oplossingen voor de
problemen die de PVV aan de orde stelt!
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