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Van de redactie

Beste CDA’ers,
Hierbij presenteert de redactie het eerste nummer van
CDAccenten en al weer voor het 18e jaar.
We hebben opnieuw geprobeerd om er een interessant
en veelzijdig ledenblad van te maken.
Alleen de interactieve discussie met de leden komt nog
niet zo opgang.

Op het prikkelende artikel van het laatste nummer over de mogelijke
datering van de organisatiestructuur van politieke partijen en of een
partij wel leden nodig heeft, kwam slechts 1 reactie van dhr. J. Schimmel. Zijn reactie is uiteraard opgenomen in dit nummer.

De redactie hoopt, dat een volgende
keer meer leden hun mening over stellingen of vragen willen delen met anderen in het CDAccenten.
En wat dat betreft, kunt u weer aan de
slag. Ik wil u prikkelen om na te den-

ken over wat nu Vandalisme is en wat
kwajongensstreken of spelletjes zijn.
Het artikel “IJspret of Vandalisme”
mag als kapstok voor die bezinning
dienen. Ik zie uw reactie tegemoet,
Henk Wiesenekker
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IJspret of Vandalisme
‘It giet oan’, riep Henk Kroes.
Ja, het kan nog, want het is nog geen
maart. De voorlaatste, de veertiende,
Elfstedentocht werd op 26 februari
1986 gehouden.
Dus, ondanks dat de lente zich hier en
daar begint aan te dienen, kan het
nog flink gaan winteren. En daarom
permitteer ik mij om toch nog even
terug te gaan naar het begin van deze
winter.
We hadden ijs.
Niet lang, maar dik genoeg om een
paar dagen te schaatsen. De singels
en de havens lagen nog open, maar
de ondiepe plas in de bocht van het
Merk en de IJsbaan aan de Aristoteles laan vroren dicht. Het ijs verdikte
zich in enkele nachten en de ijspret
kon beginnen.
En, zoals al eeuwen lang, tartten opgeschoten durfals de dikte van het ijs,
resulterend, op sommige plekken
schotsscheef ijs. Helaas voor de
schaatser onprettig, maar voor de
durfals op en top ijspret.
Zelf ben ik in mijn jonge jaren ook zo’n
ijsdikte tester geweest en ik genoot er
van. Toen was er ijs genoeg en van
(vervolg op pagina 11)
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Van de voorzitter
Vertrouwen
Wie op dit moment, eind januari, begin
februari naar de financiële markten
kijkt, met name naar de internationale
aandelenmarkten, constateert dat “het
vertrouwen” weg is. Financiële markten schommelen altijd tussen angst en
hebzucht, maar de laatste maanden is
de vrees (voor een Amerikaanse recessie) overheersend. Sentimenten
domineren de markten. Soms is er ook
beslist reden voor dat verlies van vertrouwen. In een wereld waar gerenommeerde banken opereren als de de
meest roekeloze hedgefondsen, en
waar één handelaar even 5 miljard
euro kan wegspelen, lijkt er alle reden
om voorlopig het koesterende gevoel
van vertrouwen op een zijspoor te zetten. Maar de wereld draait door. Vertrouwen is vaak maar een momentopname. In de politiek is het al niet anders. Niet alleen in Nederland, maar
wereldwijd scoren zittende regeringsleiders slecht in de opiniepeilingen. Ik
moet mijn best doen om een buitenlandse politicus of staatsman of –
vrouw te noemen die ‘het vertrouwen’
geniet van het kiezerspubliek. Noem
het rijtje maar op: Bush heeft het niet,
Brown in het Verenigd Koninkrijk heeft
net Blair vervangen die het vertrouwen
ook al kwijt was, Angela Merkel, die
net bij tussentijdse verkiezingen in één
van de Bundesländern ook fors verloren heeft. De recent opnieuw gehuwde
President Sarkozy verliest in la douce
France ook al het vertrouwen dat zijn
hervormingspolitiek succesvol zal zijn.
In eigen land blijkt het kabinetBalkenende-IV moeite te hebben een
goed imago op te bouwen. Het is nog
niet echt sprankelend en de fractieleider van nota bene de ChristenUnie,
Arie Slob, noemde het kabinet zelfs
even voor kerstmis 2007 nog ‘niksig’.
In de media is altijd veel aandacht
voor incidenten. Die worden ’s avonds
op TV breed uitgemeten aan de natio-
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nale borreltafel bij de biechtvaders
Pauw en Witteman. Ook in de zogenaamde kwaliteitsmedia, sommige
‘kwaliteitskranten’, en dan bedoel ik
natuurlijk niet de wakkere krant van
Nederland, is vaak weinig oog voor de
structurele elementen van het beleid.
Want goed nieuws is geen nieuws.
Niettemin meen ik dat in vergelijking
met veel kranten in het buitenland de
Nederlandse pers het nog goed doet.
Maar de sensatiezucht neemt overal
wel zienderogen toe. En de Tweede
Kamer? Die blijkt ook al op het vinkentouw te zitten: het aantal Kamervragen steeg de afgelopen jaren explosief. Wie kan je nog vertrouwen?
Waar heb je nog vertrouwen in? Om
terug te komen op het beeld van de
financiële markten, het sentiment kan
“Vertrouwen moet je winnen”
Oppo Site
sterk wisselen. Voor de politicus: zo
ben je een held, het volgende moment
wordt je verguisd door de kiezers.
Hans Hillen, Eerste Kamerlid voor het
CDA, gaf onlangs in een toespraak
voor regionale CDA-bestuurders in
Gooi- en Vechtstreek te kennen dat hij
zich zorgen maakt: “Vroeger bestond
het kiezersvolk uit verschillende kuddes, nu bestaat het eerder uit zwermen spreeuwen. Er zijn wel patronen
zichtbaar, er is wel beweging, maar
het is ongeleid en onvoorspelbaar.
Daarmee komt de legitimiteit en het
functioneren van de democratie en
goed bestuur in het geding. Het is dan
wel belangrijk dat er aan het draagvlak
van beslissingen wordt gewerkt”. Dat
betekent wel dus dat politici een duidelijke opdracht hebben: verantwoording
afleggen, inzicht bieden in wat ze bereikt hebben. En dat is nog iets anders
dan propaganda, stoere taal en loze
beloften in verkiezingstijd.

Moralisme
De tijd van "dat moet toch kunnen" lijkt
in Nederland wel voorbij. We zijn er
achter gekomen dat we dan niet met
elkaar kunnen "samenleven". Toch
mag je in Nederland niet te open moraliseren, want dan krijg je nog een
enorme trap. Het cynisme is nog altijd
groot, tolerantie blijkt nog steeds vaak
niet veel meer te zijn dan onverschilligheid.
Gemeentelijk herindeling
De gemeentelijke herindeling in de
Gooi- en Vechtstreek gaat ons de komende jaren nog behoorlijk bezighouden, ook al lijkt de eerste fase aan
Huizen voorbij te gaan. De gedeputeerde Moens heeft gezegd dat Huizen
maar eens moet bezien of ze straks
niet kunnen aanschuiven bij de BELgemeenten (Blaricum, Eemnes en
Laren). Ik betreur die opmerking. Het
laat zien dat het Provinciaal Bestuur
opnieuw topdown denkt. En als er toch
aan herindeling begonnen moet worden, waarom dan niet inzetten op logische gemeentegrenzen, waarbij ook
de identiteit van de gemeenschap nog
meetelt. De G4, een herindeling die de
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gemeenten Bussum, Weesp, Muiden
en Naarden omvat, vind ik daar geen
goed voorbeeld van. Waarom dan niet
ook de Hilversumse Meent meegenomen? En natuurlijk de gehele Bijvanck
bij Huizen. Provinciebestuurders en
ook gemeentebestuurders in onze
omringende gemeenten blijven ook
maar denken vanuit het compensatiebeginsel. Voor wat hoort wat. Rekenen
op de vierkante millimeter met de uitkering uit het Gemeentefonds. Omdat
de huizen bij de Bestevaer, u weet wel
bij de hockeyvelden, waar ik zelf woon
waarschijnlijk bij Huizen zullen komen,
“Geen argumenten… geen discussie”
Oppo Site

moet dat zo nodig gecompenseerd
worden met een 15-tal woningen aan
noordkant van de Naarderstraat. Hoezo logische gemeentegrenzen? Naarden gaat toch, zo lijkt het, in ieder geval op in de gemeente G4, of tenminste in Naarden-Bussum. Waarom dan
niet gedacht vanuit dat nieuwe geheel,
dan strikt langs de oude grenzen? Het
zwakke van Gedeputeerde Moens is
dat hij zich ook niet wil blootgeven,
geen argumenten wil uitwisselen. Deze Groen Links-Gedeputeerde, provinciebestuurder woont toevallig zelf in
Huizen, maar heeft een interview aan
de Huizer Courant steeds geweigerd.
Een zwaktebod! Het brengt mij ook
opnieuw bij de vraag, gemeentelijke
herindeling, schaalvergroting? Wat lost
het op? Ik denk dat bijvoorbeeld
pooling van gemeente-ambtenaren en
samenwerking tussen gemeentelijke
diensten veel schaalproblemen zou
kunnen oplossen. Dan kunnen gemeenten met een eigen identiteit en
schaal blijven voortbestaan en lopen
we niet het risico dat het gemeentebestuur een anoniem bestuur wordt. Wij
willen juist participatie en betrokken-

heid van de burgers.
Ontwikkelingen in Huizen
Er zit weer beweging in de plannen
voor de Keucheniusstraat. Eerder leek
het erop dat de gemeente de stekker
uit het al twaalf jaar slepende project
wilde trekken. De gemeente neemt nu
het initiatief in het overleg met de projectontwikkelaars en de gemeente
onderzoekt de mogelijkheden om zelf
de parkeergarage te bouwen en te
exploiteren. Voor de bouw is in ieder
geval ook al geld gereserveerd. Zo
kan de impasse rond de Keucheniusstraat worden doorbroken. Dat is wat
anders dan zonder meer bedragen
toezeggen aan projectontwikkelaars.
De gemeente mag niet zomaar steun
verlenen, want dan lopen we daar tegen Europese regelgeving aan. We
spreken hier het vertrouwen en de
verwachting uit dat wethouder Petra
Hartskamp er nog wat van gaat maken. Ook van het CDA kunt u inzet

“Waar vind ik het Huizer museum”
Oppo Site

verwachten, want het versterken van
het draagvlak van de bestaande middenstand in het Oude Dorp en het versterken van de winkelcentrumfunctie is
ons beslist wat waard.
Het dorp, onze gemeente wordt beslist
fraaier: het Nautisch Kwartier, de nieuwe ‘oude’ botterwerf, de herontwikkeling van het BNI-terrein, de ontwikkelingen op het Lucent-terrein, voor de
burger niet altijd zichtbaar, maar achter de schermen wordt er beslist gewerkt.

Met de behandeling van het WMObeleidsplan in januari in de gemeenteraad heeft onze wethouder Janny
Bakker veel complimenten mogen ontvangen. Er is de komende jaren veel
te doen. En een van de positieve punten van die nota is juist dat deze heel
concreet is wanneer, wat en door wie
er wat moet gebeuren en uitgevoerd
moeten worden voor ouderen, gehandicapten en anderen die op onze
steun moeten kunnen rekenen.
Veroudering in ’t Gooi en huisvesting van jongeren
Tijdens een recente bijeenkomst van
VNO-NCW in de Gooi- en Vechtstreek
zag ik wat statistieken van Jan den
Oude, directeur van Zorgpalet Gooi en
Vecht (Voor Anker): Het Gooi loopt
tien jaar voor op de landelijke ontwikkeling voor wat de veroudering, de
vergrijzing betreft. Volgens Jan den
Oude moeten we niet over vergrijzing
spreken maar over verzilvering. Kansen zijn er zeker, en niet alleen tegengestelde belangen. Maar die kansen
moet je wel zelf ontwikkelen. Zo is
jongerenhuisvesting in Huizen en de
rest van het Gooi ook in het belang
van ouderen. Want wie levert anders
straks de zorg als de jongeren wegtrekken uit het Gooi. De koophuizen in
het Gooi zijn voor jongeren nauwelijks
meer op te brengen, zeker niet door
de laagbetaalde zorgmedewerkers,
huurhuizen zijn niet voldoende te krijgen. Het is dan ook niet voor niets dat
we in ons verkiezingsprogramma prioriteit voor jongerenhuisvesting hebben
gevraagd. Daar moet de resterende
tijd van deze zittingsperiode van de
gemeenteraad nog stevig op worden
ingezet.
Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA Huizen

http://weblog.cdahuizen.nl
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Van de fractie
In de Huizer politiek is 2007 relatief rustig verlopen, hoewel er een
aantal belangrijke onderwerpen
op de agenda hebben gestaan.
Een korte terugblik. De fractie zal
zich in haar jaarverslag uitgebreider verantwoorden. Het College is
een heel eind gevorderd met de
uitvoering van haar programma
en dat geldt in het bijzonder voor
het WMO-beleid van onze eigen
wethouder.
Gemeentelijk herindeling
Gedeputeerde Staten van NoordHolland hebben in februari 2007 een
besluit genomen om te komen tot
gemeentelijke herindeling van de
Gooi en Vechtstreek, maar zij zien
geen aanleiding de Bijvanck en de
Blaricummermeent bij de gemeente
Huizen te voegen. De CDA-fractie
heeft B&W gevraagd in een scherpe
brief richting GS stelling te nemen
tégen dit besluit. Een paar maanden
later hebben de drie coalitiepartijen
hierover een gezamenlijke brief gestuurd naar de (nieuwe) Gedeputeerden van CDA, VVD en PvdA.
Hierin worden zij opgeroepen serieus naar de bestuurlijke en geografische situatie in onze regio te kijken
en daarbij niet alleen het belang van
de BEL-samenwerking, maar ook de
belangen van Huizen mee te wegen.
In het najaar van 2007 hebben GS
een definitief besluit voorgelegd aan
de Provinciale Staten. Het CDA Huizen heeft op dinsdag 10 oktober
2007 tijdens een bezoek aan de
CDA fractie in Provinciale Staten van
Noord Holland een manifest aangeboden. Op basis van goede argumenten wordt opnieuw gepleit voor
toewijzing van de Bijvanck aan Huizen. Door het publiceren van het
manifest heeft het CDA een krachtig
pleidooi. De kleurenadvertentie in de
Huizer Courant met het manifest is
een belangrijk onderdeel van de publieke campagne geweest. Via de
website hebben burgers blijk gegeven van hun waardering en ondersteuning van deze actie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De fractie heeft dit jaar op verschillende momenten met veel enthousiasme het WMO-beleid van onze
wethouder Janny Bakker gesteund.
In Huizen geven de zorgaanbieders
voortaan de garantie dat er in een
crisissituatie binnen één dag een
oplossing gerealiseerd wordt. Het
zorgloket van de gemeente Huizen
heeft de regiefunctie. De CDA-fractie
heeft veel waardering voor de snelle
en praktische wijze waarop Janny
Bakker dit probleem heeft aangepakt. Echt volgens de principes van
de WMO. De fractie heeft met veel
waardering gezien dat de WMObeleidsontwikkeling in samenwerking
met een groot aantal maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen. Het beleidsplan is inmiddels
(januari 2008) vastgesteld.
Toekomstvisie
De CDA-fractie beschouwt de Toekomstvisie als een houtskoolschets
van de toekomst in 2020. Nieuw beleid moet naast deze visie gelegd
worden. De CDA-fractie vindt het wel
belangrijk dat er een communicatieparagraaf komt, zodat de burgers
van Huizen betrokken worden bij de
uitvoering van deze visie.
Lucent: Huizen is geen slaapstad,
maar een werkdorp
Waar het ooit een drukte van belang
was van komende en gaande werknemers, leveranciers en ondernemers, is het nu stil geworden. De
CDA-fractie legt zich daar niet bij
neer. Huizen is geen slaapstad,
maar een werkdorp. De CDA-fractie
heeft de plannen voor het Lucentterrein daarom met gemengde gevoelens ontvangen. De fractie is positief
over het feit dat LIDL met haar
hoofdkantoor in Huizen blijft, en de
kansen die daardoor ontstaan voor
groei van de werkgelegenheid. Maar
opnieuw wordt een fors deel van een
bedrijventerrein opgeofferd aan woningbouw. Gelukkig is er niet alleen
sprake van reguliere nieuwbouw. In
“Slaapstad; lekker rustig”
Oppo Site
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het bijzonder geldt dat voor de plannen om ook zorgwoningen te bouwen voor (dementerende) ouderen
en gehandicapten, die beschermd
willen wonen. De CDA-fractie staat
ook sympathiek tegenover de gedachte om ruimte te geven aan ondernemers met bedrijf aan huis. Ondanks de vele vraagtekens en onzekerheden die er nog bestaan (denk
aan mogelijke bezwaarprocedures!),
heeft de CDA-fractie besloten haar
steun niet te onthouden aan de plannen. Hierbij heeft het argument dat
de plannen kunnen bijdragen aan
het behoud van de bestaande werkgelegenheid en een serieuze kans
op nieuwe werkgelegenheid bieden,
uiteindelijk het zwaarst gewogen.
Maatregelen nav de actualisatie
van het verkeerscirculatieplan
Het CDA heeft gepleit voor de aanleg van een rotonde Crailoseweg –
Aalberselaan. De aanleg van deze
rotonde staat nu op de prioriteitenlijst
voor 2008 en daar is het CDA zeer
content mee. De fractie heeft in 2006
de suggestie gedaan om een rotonde aan te leggen ter hoogte van de
Blaricummerstraat – Randweg. Ook
die staat nu op de prioriteitenlijst.
Met de aanleg van een verkeersregelinstallatie Nieuw Bussumerweg –
Ceintuurbaan heeft het CDA ook
ingestemd.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden woningbouw Holleblok
De bouw van een aantal nieuwe woningen bij het Holleblok is een kwaliteitsimpuls indien de woningen gebouwd worden volgens de gestelde
architectonische eisen. Het CDA
heeft zich uitgesproken voor de eis
om de wilgen aan de waterkant te
integreren in de te ontwerpen oeveroplossing. Het CDA ondersteunt de
suggestie van GroenLinks om – in
overeenstemming met het Waterplan
– te kiezen voor natuurlijke oevers
en een maximale milieuprestatienorm.
De positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar bij het volktrekken van een homohuwelijk
Het huidige benoemingsbeleid van
de gemeente Huizen laat niet toe dat
Pagina 4

iemand met een gewetensbezwaar
tegen het voltrekken van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht benoemd kan worden tot ambtenaar van de burgerlijke
stand. De CDA-fractie is van mening
dat dit benoemingsbeleid in strijd is
met artikel 5 van de Algemene Wet
Gelijke Behandeling (AWGB).
Pilot integrale schuldhulpverlening
De pilot Integrale schuldhulpverlening wordt ook door het CDA gesteund. Het CDA heeft nog een kritische vraag over de Stadsbank gesteld. Eind 2008 loopt het contract
met de Stadsbank af. Er zal dan een
aanbesteding plaats vinden. De
stadsbank is daar niet blij mee. Het
CDA wel, omdat we mogen verwachten dat de winnaar van de aanbesteding klantvriendelijker en goedkoper zal werken. Bovendien kunnen er dan eisen gesteld worden
aan de manier waarop kwetsbare
personen worden behandeld.
Sportnota
Het CDA is enthousiast over de
sportnota die door wethouder Bakker is gepresenteerd. In de sportnota
2005 lag de nadruk vooral op het
sportaccommodatiebeleid. In de
nieuwe nota is een uitgewerkte visie
op het breedtesportbeleid en de participatie in en door de sport. Het
CDA stemt in met de keuzes om:
• het sportaccommodatiebeleid ongewijzigd voort te zetten,
• de sportdeelname door ouderen,
jongeren en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en jongeren met
complexe meervoudige problematiek te stimuleren,
• in te zetten op breedtesport ten
behoeve van gezond ouder worden, het tegengaan van uitval,
overgewicht en alcoholgebruik
door kinderen en jongeren en de
participatie van kwetsbare groepen,
• De gemeente de rol van verbinder
te laten spelen en een actieve
houding in te laten nemen bij de
ondersteuning van het vrijwilligersbeleid.
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Bestuurlijke vernieuwing
Het CDA heeft actief bijgedragen
aan het debat over de bestuurlijke
vernieuwing. Besloten is om de
werkwijze in de commissies aan te
passen en het aantal van vier naar
drie terug te brengen. In de commissievergaderingen zijn nu meer mogelijkheden gekomen om de burger
te laten deelnemen, waardoor de
commissieleden zich beter kunnen
laten informeren over een bepaald
onderwerp.
Algemene beschouwingen
Tijdens de Algemene Beschouwingen op 25 oktober 2007 heeft de
fractie vastgesteld dat er sprake is
van een sluitende begroting. De
jaren 2008 tot en met 2011 zien er
gezond uit: alle jaren vertonen financieel positieve uitkomsten. Ook de
woonlasten zullen in 2008 lager uitkomen dan in 2007. Deze uitkomst
draagt bij aan wat de gemeente Huizen is en wil zijn: een prettig dorp
om in te wonen en te werken, met
een goed voorzieningenniveau en
dat alles tegen redelijke lasten.
“Beschouwingen zijn niet algemeen”
Oppo Site

De fractie heeft aandacht gevraagd
voor het nut en de noodzaak van de
regionalisatie van de brandweer en
verwezen naar het essay ‘Vurig pleidooi’, waarin een aantal argumenten
wordt aangedragen om een pas op
de plaats te maken en tijd te besteden aan de vraag of de regionalisatie van de brandweer onder alle omstandigheden moet worden voortgezet. De fractie heeft herhaald dat ze
het eindvoorstel om over te gaan tot
regionalisatie van de brandweer in
onze regio nauwgezet zal toetsen
aan de aspecten: stijgende kosten,
de positie van de brandweervrijwilligers en het gevaar dat er een vierde
veiligheidsbestuurslaag zonder democratische legitimatie zal ontstaan.
Het CDA is er voorstander van dat er
structurele toenaderingsgesprekken gehouden worden tussen raad,
college en maatschappelijke en religieuze groeperingen, instellingen en
organisaties. Het mag niet zo zijn dat
pas na een calamiteit overleg gaat

plaatsvinden. Het college heeft aangegeven dat dit punt uit het collegeprogramma is opgepakt en dat hiervoor concrete voorstellen bij de raad
zullen worden ingediend.
Een motie van CDA en PvdA om op
Naarderstraat 66 woningen voor
ouderen, jongeren of gehandicapten
te bouwen heeft het in de Raad net
niet gehaald (14 tegen, 13 voor).
Vervolgens heeft het college voorgesteld om er twee kangoeroewoningen te bouwen. De fractie heeft dat
voorstel gesteund.
De CDA-fractie is akkoord gaan met
het collegevoorstel om de Huizer
voetbalverenigingen SV Huizen en
HSV De Zuidvogels te subsidiëren in
de kosten van de aanleg van kunstgrasvelden.
Aan het eind van 2007 heeft de fractie de balans opgemaakt. We kunnen vaststellen dat het beleid van de
gemeente op orde is en dat daarin
de inbreng vanuit het CDA duidelijk
te herkennen is.

CDAdressenlijst
Wim Zwanenburg - Voorzitter
wimzwanenburg@hotmail.com
Tel. (035) 523 56 91
Rein Jansen - Secretaris
reinjansen@planet.nl
Tel. (035) 524 44 37
Bert Rebel - Fractievoorzitter
bertrebel@cdahuizen.nl
Tel. (035) 526 40 87
Kees de Kok - Fractiesecretaris
keesdekok@cdahuizen.nl
Tel. 06 - 46 38 37 16
Nelly Rebel - Vicefractievoorzitter
nellyrebel@cdahuizen.nl
Tel. (035) 525 66 49
Jaap van As
jaapvanas@cdahuizen.nl
Tel. 06 - 23 473 819
Clary Vos
claryvos@cdahuizen.nl
Tel. (035) 526 47 91
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Van de wethouder
In de afgelopen maand is het WMO
beleidsplan 2008-2012 in de gemeenteraad goedgekeurd.
“Vraagsturing is een breekijzer voor
humanisering”… zo citeerde Clary
Vos de woorden van oud CDA
Tweede Kamerlid Nancy Dankers.
En daaraan voegde zij toe dat dit
woorden zijn die het CDA Huizen
aanspreken. “Want wij weigeren om
te accepteren dat anno 2008 ouderen in mensonterende omstandigheden thuis wonen, omdat er geen
passende zorg voor hen beschikbaar is. Wij vinden het onacceptabel
dat mensen met een verstandelijke
beperking of een psychiatrische aandoening geen enkele mogelijkheid
hebben om aan de samenleving
mee te doen. En wij schrikken ervan
dat een kwart van de verpleeghuisopnames plaats vindt omdat zwaar
overbelaste mantelzorgers de zorg
voor een partner of familielid niet
meer kunnen volhouden” aldus Clary
Vos.
Het beleidsplan ligt er nu, met daarin
de belofte dat we het in Huizen anders gaan doen. Dat we zichtbaar
kunnen maken dat al die mensen die
nu niet meer mee lijken te tellen nog
wel degelijk een nuttige bijdrage
kunnen leveren aan onze samenleving. Dat we beter gaan luisteren en
kijken naar wat deze mensen daarbij
nodig hebben. En dat iedereen die
ondersteuning nodig heeft straks
ook weer iets te kiezen krijgt. De
betrokken organisaties én kritische
raadsleden wachten vol spanning af.
Zal het lukken om écht iets te veranderen in Huizen?
Ik voel mij als wethouder verantwoordelijk voor de uitvoering van het
WMO beleid. Dat lijkt misschien een
zware last, maar ik zie het vooral als
een belangrijke kans. Inmiddels ben
ik dus ook begonnen om met alle
betrokkenen te kijken naar de mogelijkheden voor meer maatwerk.
Een eerste kans is dat per 1 januari
2009 opnieuw huishoudelijke hulp
aanbesteed moet zijn. En natuurlijk,
75% van de mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben kan volstaan
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met een standaard aanbod. Maar
voor die andere 25% is nu eenmaal
wat meer nodig, of wat anders. Daar
doen zich wat mij betreft de kansen
voor meer maatwerk voor.
Een tweede kans op meer maatwerk
is er voor de naar schatting 900 ernstig overbelaste mantelzorgers in
Huizen. We hebben deze mensen
niet goed in beeld. Dat is jammer,
want heel veel instellingen in Huizen
(Huisartsen, Christelijk Maatschappelijk Werk, Zorginstellingen in Huizen, de Vrijwilligerscentrale, de
Stichting Locaal Welzijn, maar ook
de kerken en natuurlijk het regionale
steunpunt Mantelzorg) hebben allemaal wel hun “bestanden”. Ik wil
gaan inzetten op meer netwerkvorming in de mantelzorgondersteuning, zodat we van elkaar weten
waar problemen zijn die we kunnen
oplossen. Maar als het gaat om die
oplossingen, dan is ook hier individuele ondersteuning, passend bij de
concrete situatie van de mantelzorger, hard nodig.
“Aanbesteding? Voor 3 uur Huishoudelijke hulp moet een oudere 6
handtekeningen zetten. “
Oppo Site

dan ook
graag tijdig
het gesprek
met de
thuiszorgorganisaties
en het CIZ
voeren. We
kunnen
beter voorkomen dan
genezen!
Minister Klink: Hervorming
zorgsstelsel nog niet af.
Volgens minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de hervorming van het zorgstelsel nog niet af.
Er moet niet alleen op de prijs, maar
zeker ook op kwaliteit geconcurreerd
worden.
Daarnaast moet ook de veiligheid vergroot worden. Dit zei de minister tijdens
het Rondje CDA, het gezamenlijke politiek cafe van het landelijk CDA en het
CDA-Den Haag op donderdag 31 januari jl.

Klink vindt ook dat er meer op kwaliteit
van zorg geconcurreerd moet worden.
“Transparantie van kwaliteit is essentieel. Maar dan moeten er wel duidelijke
Intussen is een forse bezuiniging
normen zijn waaraan de kwaliteit gegestart in de Ondersteunende Bege- toetst kan worden. Daarom worden er
leiding (OB). Het zal hier net zo gaan
als toen de huishoudelijke hulp naar nu bijvoorbeeld voor 80 aandoeningen
de WMO ging: eerst fors bezuinigen normen ontwikkeld.”

en daarna het budget dat dan nog
over is overhevelen naar de gemeenten.
Ik ben niet per definitie tegen een
bezuiniging in de OB. Ook bij de OB
geldt mijns inziens, dat wel erg ruimhartig is omgegaan met deze voorziening en dat de kosten dientengevolge nu dus ook de pan uitrijzen.
Zeker niet voor iedereen zal de bezuiniging mijns inziens hard aankomen. En natuurlijk zullen er ook
mensen zijn voor wie de noodzaak
van OB niet ter discussie staat. Maar
ik maak mij wel zorgen over de
groep die daar tussenin zit en die
mogelijk tussen de wal en het schip
valt. Dat mag wat mij betreft in Huizen niet gebeuren en daarover wil ik

Ook op het punt van veiligheid en
medische missers is volgens de minister nog het een en ander te doen. Klink:
“Veiligheid moet je evenals kwaliteit
kunnen meten. Dan moet je dus normen aanleggen. Een dergelijke norm is
er nu voor een slokdarmoperatie maar
ook bij andere ingrepen en operaties
zijn veiligheidsnormen noodzakelijk.”
De minister ging ook in op de dreigende personeelstekorten in de zorg.
Dat tekort kan volgens hem alleen
maar weggewerkt worden door
grootscheepse innovatie en een cultuurverandering in de sector.
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Jan Schinkelshoek: een Kamerlid met een missie
“Je moet gelóven in de zaak waar je voor staat”
Op maandag 13 november 2006 bracht Jan Schinkelshoek als kandidaat-Kamerlid een bezoek aan de CDAafdeling van Huizen. In de mediatheek van het Erfgooierscollege sprak hij met de aanwezigen over zijn missie: het zijn van een goed Tweede Kamerlid. Op 22 november 2006 werd hij gekozen in de Kamer en inmiddels is hij alweer ruim een jaar actief in ‘het Haagse’. Het is een druk bestaan, maar volgens Schinkelshoek
ligt één van de belangrijkste oorzaken hiervan in zijn eigen karakter. “Volgens mijn vrouw maak ik van elke
baan iets druks!”
Het kamerlidmaatschap is geen jonwraakte ‘kloof’ tussen de burger en
gensdroom, benadrukt Schinkelsde politiek is daarom soms zelfs van
hoek. Hij was wel altijd geïnteresessentieel belang, meent Schinkelsseerd en draaide als parlementair
hoek. Dé wens van de kiezer bestaat
verslaggever en als hoofd voorlichvolgens het kamerlid namelijk niet.
ting van de CDA-fractie steeds kleiOm die reden moeten politici een
ner wordende rondjes rond het Binfilter hanteren waarbij een afweging
nenhof. Wat zich op die vierkante
wordt gemaakt tussen verschillende,
kilometer afspeelde fascineerde
uiteenlopende en zelfs conflicterenhem, maar toch was zijn eerste rede belangen. “Een goed politicus
actie ‘nee!’ toen hem werd gevraagd
moet ‘NEE’ durven zeggen!” Schinzich kandidaat te stellen. “Maar de
kelshoek maakt ook actief werk van
partijvoorzitter (Marja van Bijsterde verantwoordingsplicht. In levende
veldt, red.) en Jan Peter
lijve tijdens spreekbeurten in het
(Balkenende, red.) hadden toch een
land, op feestjes en mensen die hem
snaar bij me geraakt! Een paar daaanklampen in de stad
gen later heb ik teruggebeld en ge(Schinkelshoek woont zelf in Den
vraagd ‘kan het nog?’ Toen is het
Haag, red.), maar ook het internet is
snel gegaan; zo sta je in Huizen en
een uitstekend medium. Op
zo leg je de eed af in de Tweede
www.janschinkelshoek.nl publiceert
Kamer. En nu alweer meer dan een
de oud-journalist regelmatig artikelen
jaar Kamerlid,” mijmert Schinkelsover zijn dagelijkse belevenissen op
hoek. In de Kamer
en rond het Binnenhof
voelt hij zich als een
“Dé wens van de kie- en zo’n tweeduizend
vis in het water, vertelt
mensen met wie hij
zer bestaat niet!”
hij enthousiast: “Het is
ooit mailcontact heeft
een jas die me past!”
gehad ontvangen op
gezette tijden zijn zelfgeschreven
nieuwsbrief.
Kloof
Na eerst jaren aan de zijlijn de verrichtingen van de politici te hebben
gadegeslagen, staat Schinkelshoek
nu zelf in de schijnwerpers. “Het is
een verschil dat vergelijkbaar is tussen de positie van een trainer of een
voetballer; óf je geeft advies, óf je
mag het zelf doen. Het is allebei een
kunst, een vak!” Desgevraagd somt
hij een aantal essentiële eigenschappen op voor het zijn van een
goed volksvertegenwoordiger. Om te
beginnen moet een kamerlid weten
wat hij wil, en daar gemotiveerde
opvattingen over hebben. “Hij moet
willen luisteren, maar ook wel ergens voor stáán. En dat is dus zeker
niet ‘u vraagt, wij draaien’!” De ge18de jaargang, nummer 1

Waan van de dag
Toen Jan Schinkelshoek in 1990
vertrok uit politiek Den Haag was de
media-aandacht niet zo enorm als
tegenwoordig. “Er waren toen net
drie netten op televisie! Tegenwoordig is het echt een mediacircus en
als politicus moet je ervoor waken je
te laten leiden door goedkope sentimenten. De verleiding is groot om
even gemakkelijk en snel de krant of
het journaal te halen.” Schinkelshoek
constateert dat de politiek hierdoor
steeds oppervlakkiger en meer incidentgericht wordt. Hij heeft daarom
een motie ingediend waarin de
Tweede Kamer wordt opgeroepen

tot zelfreflectie. “Als Kamer moeten
we ons afvragen of we niet op hol
zijn geslagen en doorschieten. De
Kamer doet het niet slecht, maar kan
het niet beter? Lijden we niet te veel
aan de waan van de dag? Deinen
we niet te veel mee op de golven
van de actualiteit? Jagen we onszelf
niet op met al die spoeddebatten?
Waartoe dienen die eindeloze schriftelijke Kamervragen? En het gedrang rond het mondelinge vragenuurtje op dinsdag? Zijn die eindeloze
serie commissievergaderingen allemaal even productief?” Dat zijn vragen die de Kamer volgens hem serieus moet nemen. Vandaar Schinkelshoeks pleidooi voor parlementaire zelfreflectie, een vorm van zelfonderzoek. “We moeten het zelf doen”,
zei hij, “Geen goedbedoelde hulpjes
van buiten. Nee, de Kamer is aan
zet. We moeten bij onszelf nagaan
of we - als parlement, als volksvertegenwoordiging, als instituut - wel op
de goede weg zijn.” De motie is met
ruime meerderheid aangenomen en
Schinkelshoek beschouwt het als
één van zijn grootste wapenfeiten tot
nu toe. Op de vraag of het geen onbegonnen werk is om in dit soort
zaken veranderingen aan te willen
brengen, reageert Schinkelshoek fel.
“Natuurlijk heeft dat zin! Het is een
kwestie van volhouden, overtuigen,
goede vragen stellen. Je moet gelóven in de zaak waar je voor staat!”
Als voorbeeld noemt Schinkelshoek
het rookverbod: “Dertig jaar geleden
had toch niemand kunnen denken
dat een rookverbod nu al zo algemeen geaccepteerd zou zijn? Het
gezond verstand zal zegevieren!”
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Kerstboom
Eén van de belangrijkste portefeuilles van Schinkelshoek is
‘binnenlands bestuur’. Schinkelshoek heeft het volste vertrouwen in
de minister en de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken. Zowel minister Guusje ter Horst als staatssecretaris Ank Bijleveld hebben jarenlange ervaring als burgemeester
opgedaan, alvorens zij de overstap
naar de landelijke politiek maakten.
Schinkelshoek gelooft in sterke zelfstandige gemeentes. Hij pleit voor
een grotere beleidsvrijheid van gemeentes bij het opstellen en uitvoeren van het lokale beleid: “Tuig de
kerstboom niet te zwaar op!” Het
Gemeentefonds moet zo worden
ingericht – meer algemene, minder
specifieke uitkeringen – dat gemeenten meer armslag krijgen. Ook zouden gemeentebesturen een grotere
eigen belastingdomein moeten krijgen, vindt hij. De lokale democratie
is mans genoeg om te beslissen
waar men het geld aan uitgeeft. “Als
een gemeente kiest voor lage gemeentelijke lasten, dan kan dat betekenen dat er bijvoorbeeld geen

“Als men het lokaal niet wil,
wie zijn wij dan in Den Haag
om het door te drukken?”
schouwburg wordt gebouwd of een
bepaalde weg niet wordt aangelegd.
Dat hoeven wij in Den Haag helemaal niet op te leggen, dat kunnen
gemeentes heel goed zelf!”

Herindeling
Collega-kamerlid Eddy Bilder heeft
gemeentelijke herindeling in zijn portefeuille, maar Jan Schinkelshoek
geeft hier graag zijn visie op. “De tijd
van de grote herindelingen is geweest, we moeten niet te ver doorschieten. Dit is tijdens de jaren tachtig wel gebeurd in het onderwijs, laten we hier niet dezelfde fout maken!
Herindeling kan een logische uitkomst zijn, niet koste wat kost.”
Draagvlak bij de plaatselijke bevolking is essentieel, beaamt Schinkelshoek: “Als men het lokaal niet wil,
wie zijn wij dan in Den Haag om het
hoe dan ook door te drukken?”
Jaap Van As
Reageren? Mail naar
jaapvanas@cdahuizen.nl of naar
jan@schinkelshoek.nl
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Partij met leden gedateerd?
In het decembernummer van CDAccenten heb ik aan jullie de vraag voorgelegd of een Partij met leden gedateerd is. Oftewel, is het politieksysteem verouderd of juist niet. Moet een politieke partij in haar opzet
moderniseren of voortgaan in de traditie? Zijn de leden gebaat bij de oude organisatie structuur of moet de
Partijorganisatie vernieuwen en zich meer richten op de nieuwe communicatiestructuren, de nieuwe en
snellere manier van communiceren en de hang naar helderheid en korte lijnen.
Eén van onze leden, de heer Jaap Schimmel, reageerde enthousiast en de redactie wil zijn reactie, visie en
mening graag met u delen.
Geachte redactie,
Ik heb uw artikel gelezen en ben van
mening dat er voor de traditionele politieke structuur geen plaats meer is. De
afstand van de leden tot de politici van
een partij is te groot en zal ook wel zo
blijven, indien men vasthoudt aan de
eisen waaraan aankomende politici
moeten voldoen. Je kan zelfs niet zo
maar in de 2e Kamer gaan zitten, omdat er ook een bepaald bezit aan pecunia voorgeschreven is. Niet iedereen mag en kan zich immers door de
kunstmatig opgelegde hindernissen
als politicus profileren, omdat zijn/haar
positie gekoppeld blijft aan het financieel sterke establishment.
Mensen zonder geldelijk vermogen
worden zondermeer bij selecties buitenboord gehouden en krijgen geen
kansen om door te breken, omdat de
politiek zogenaamd alleen voor de
bovenlaag in onze bevolking is. Waarom zijn sommige mensen dan toch lid
van bijvoorbeeld een CDA? Wel, de
reden is heel simpel deze: "het voortdurend wijzen op het feit dat de C van
Christelijk, waaronder ALLE godsdienstige richtsnoeren vallen, moet worden
gediend en niet de C van Centen"!
Alleen door een lidmaatschap kan een
dergelijke partij worden bijgestuurd en
als dit niet meer mogelijk is, dan kunnen dergelijke “principiële” partijen
maar beter verdwijnen.
Je hoort nogal eens vanuit de bevolking zeggen:"Ach het zijn slechts een
paar meeheulende meelopers, maar
écht iets in de melk te brokkelen heeft
men toch niet".
Ik denk dat deze mensen dan de spijker op zijn kop slaan.
Dan slaat de opmerking van de wat
verwilderde Geert Wilders als een tang
op een varken. Niemand gaat gelden
doneren, indien men niet achter de
ideeën van een organisatie staat.
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Tja stamelt men dan:"zonder geld doe
je nu eenmaal niets en het slijk der
aarde heb je hard nodig". Maar....
speelt het geld momenteel overal niet
een te overheersende rol op alle vlakken
Van onze maatschappij, waardoor een
bepaalde dehumanisering is opgetreden? Of juist niet?
Of… wij moeten wel tolerant zijn, maar
niet zoveel tolerantie betrachten dat
wij geen JA of NEE meer willen zeggen? Hier ligt de kiem van het veelgehoorde populisme, d.w.z. de leer van
het volk of zo u wilt: de vox populis =
vertaald uit het Latijn, de stem van het
volk. Maar...wat te denken van het feit
dat wij binnen onze landsgrenzen zoveel totaal verschillende autotochtone
volken, gerangschikt naar soort woonwijken, met financiële belangen hebben?! U mag het zeggen!
Politieke structuur
Deze is overal wel voor verandering
en bijstelling in een zich razendsnel
ontwikkelend tijdsverloop vatbaar. Eén
van de kenmerken van een monarchie
is in het algemeen deze dat bepaalde
wetten hopeloos verouderd zijn en dat
er onvoldoende wordt ondernomen om
vernieuwingen aan te brengen. Een
mooi voorbeeld was b.v. de wet op de
lijkbezorging die jarenlang aaneen
maar niet gemoderniseerd werd. Zo
ook de Wegenverkeerswet, waar men
nog steeds een wet uit 1936 hanteert
om scooterrijders en wielrijders te bekeuren, terwijl er in 1936 nog in het
geheel geen bromfietsen rondreden.
Anno 2007/2008 willen de mensen dat
ook dit archaïsche wetsysteem inspeelt op de moderne ontwikkelingen
van onze tijd, omdat de wereld één
groot dorp geworden is, waarbij afstanden geen rol meer spelen.

Plaatselijke situatie in Huizen
Eerst een groeikern en vervolgens per
Connexxion-autobus “sightseeing” in
de vroege ochtenduren als busforens
op weg naar Naarden-Bussum NS of
Hilversum Sportpark NS in veel te volle bussen die ware griepbussen kunnen worden genoemd. Na 31 jaar is er
nog steeds geen sprake van een spade in de grond om b.v. de NS-lijn Almere naar Amersfoort langs de A-27
met een aftakking naar de Oostermeent (forensen nemen alleen maar
toe) aan te leggen.
31 jaar blijven wachten en nog steeds
gaat het Keucheniuscircus (waar blijft
de ALDI/LIDL?) door, waarbij de partijen schier onwrikbaar elkaar constant
de maat nemen en niet naar de bevolking, de staatsburgers kijken. Voor de
goede orde dit alles is NIET negatief
bedoeld, maar de consequentie van
een niet-doordachte groeikernaanleg
op zowel Huizens als Blaricums grondgebied!
Of het moedwillig slopen van paviljoens in Baarn van gehandicapte medemensen, omdat de Utrechtse Heuvelrug zo nodig moest worden doorgetrokken en twee of drie villa’s onder
één kap meer geld opbrengen. Het
zou wel eens zo kunnen zijn dat ook
het oude hiërarchische Thorbeckemodel gewijzigd moet worden.
Want laten we wel zijn. Er zijn geen
invloedrijke kiezers in Huizen en daarbuiten aanwezig die via welke politieke
partij ook genoemde zaken goed kunnen oppakken. De Gemeentes (VNG)
beslissen autonoom zonder ook maar
enige inspraak!
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Feitelijk bestaan er alleen maar
Staatsburgers binnen de Staat der
Nederlanden en geen kiezers. De gedaanteverwisseling naar kiezer vindt
om de zoveel jaar plaats en dan blijkt
telkens opnieuw dat de Staatsburgers
het nakijken hebben als het om de
daadwerkelijke oplossing van problemen gaat. Daarom steken de vele Carnavalsverenigingen in Nederland en
Duitsland ieder jaar de draak met de
dames/heren politici.
U wilde een uitdaging. Le voilà. Misschien kunt u er iets mee. Dan is mijn
positief bedoeld commentaar misschien de moeite van het bestuderen
waard.
Met vr. groet,
Ing. J. Schimmel B.Sc

(vervolg van pagina 1)

een paar stukken slecht ijs op al die
ondergelopen weilanden links en
rechts van de “oude haven” lag
niemand wakker. Er was ijs zat en het
was gewoon een onderdeel van de
ijspret.
Maar ondergelopen weilanden zijn er
niet meer en de jeugd moet al haar
soorten ijspret uiten op 2 plekken.
En toen meldde op donderdag 20 december 2007 wethouder van Hartskamp in de Huizer Courant dat de
jeugd haar eigen IJsbaanglazen ingooit.
“We hebben zoveel moeite voor de
IJsbaan gedaan. Het kapot trappen
van de dunne ijslaag noem ik puur
vandalisme. Wil de jeugd ijs of een
rotonde?”, sprak wethouder van Hartskamp.

Vandalisme is van een heel andere
orde, dan een stuk ijs kapot trappen.
Het standpunt van het CDA is, om
“echte” vandalisme hard aan te pakken. Dat kan door middel van gesprekken met overlegorganen, betrokkenen
en daadwerkelijk aanpakken van dreigende samenscholende jongeren.

IJspret of Vandalisme?
Geef mij maar alle vormen van IJspret.
Ik roep jullie op om je mening over
“IJspret of Vandalisme” aan de redactie door te mailen.

Henk Wiesenekker

Ik vind deze opmerkingen overtrokken
en bepaald niet te vergelijken met wat
jeugdige vandalen in Huizen aanrichten. Hun dreiging en destructie heeft
dagelijks negatief effect op het sociale
leven in Huizen.

(bijna) ALLE LICHTBRONNEN

(bijna) ALLE BATTERIJEN

Voor uw geheel interieur

Braak Interieur Stoffering BV
Hollandse Kade 3
1391 JD Abcoude
T 0294-28 09 00
E info@braakstoffering.nl
W www.braakstoffering.nl

18de jaargang, nummer 1

Pagina 11

IndeRaad
De CDA-fractie is in 2008 voortvarend van start gegaan. Naast de ‘gewone’ vergaderingen werd een bezoek gebracht aan Stichting Vluchtelingenwerk Huizen, Voor Anker en voetbalvereniging AH ’78. Meer
informatie kunt u vinden op de website: www.cdahuizen.nl

Vluchtelingenwerk
Op woensdag 30 januari werd een werkbezoek gebracht aan
Stichting Vluchtelingenwerk Huizen. De stichting bestaat uit
vrijwilligers die nieuwkomers helpen om zich in ons land te
vestigen en op gang te komen in Nederland. Er komt in de
eerste weken dat men zich definitief mag vestigen in Nederland ontzettend veel praktische zaken op deze mensen af,
zoals inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie, inschrijven bij het CWI, het aanvragen van kinderbijslag, huurtoeslag, het zoeken van een huisarts, een apotheek, of het
openen van een bankrekening. De nieuwkomers worden
hierin bijgestaan door medewerkers van Vluchtelingenwerk
Huizen, die tijdens het werkbezoek vol passie vertelden over hun werk. Ook gaven zij de aanwezige fractieleden
enkele nuttige tips mee die van pas kunnen komen bij het maken van lokaal beleid.

Voor Anker
Op donderdag 31 januari, de 70e verjaardag van Koningin
Beatrix, trakteerde het CDA Huizen, evenals voorgaande
jaren, bewoners van het Woon- en Zorgcentrum “Voor Anker”
op een glaasje Oranjebitter. Een actie die door de bewoners
zeer werd gewaardeerd. Tevens werd door het CDA een
boek overhandigd over het leven van Koningin Beatrix. Het
boek werd in ontvangst genomen door de oudste aanwezige
bewoner van Voor Anker, mevrouw Pot, die binnenkort haar
100e verjaardag hoopt te vieren. Het boek zal worden opgenomen in de bibliotheekcollectie van Voor Anker, zodat alle
bewoners in de gelegenheid zullen zijn het boek te bekijken.

Voetbalvereniging AH ‘78
Op donderdag 7 februari ging de CDA-fractie op bezoek bij
voetbalvereniging AH ’78, de ‘derde voetbalclub’ van Huizen.
Men heeft ambities om dit seizoen kampioen te worden,
maar plezier in de sport is minstens zo belangrijk. Men noemt
zich dan ook ‘de gezelligste voetbalclub in Huizen’!

