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Resultaat enquête CDAccenten van 
februari 2007 
Deze mini-enquête van de redactie liet 
een verrassende uitslag zien. 
Vijf leden hebben gereageerd: 2 perso-
nen mondeling en 3 via de mail. 
Drie van de vijf leden vonden dit medi-
um achterhaald. “Nieuwe informatie 
uitwisselen doe je tegenwoordig via de 
mail. Dat is snel en de informatie is up-
to-date,” zo meldden zij. Alle vijf de 
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respondenten ervoeren, dat de informa-
tie gedateerd was. Over de lay-out wa-
ren 2 leden tevreden, de andere 3 von-
den het te statisch. Hartelijk dank voor 
uw kritieken. 
De redactie heeft zich over de uitslag 
van de enquête gebogen en heeft het 
volgende besloten. 
De CDAccenten komt 4 keer per jaar 
uit. De lay-out wordt speelser. De vol-
gende edities willen we proberen the-
matisch op te zetten. 
Er moet veel minder tijd komen tussen 
het aanleveren van de Kopij en het uit-

brengen van de nieuwe editie. Hier-
door wordt het risico kleiner, dat de 
aangeboden informatie gedateerd is. 
De redactie doet dan ook een drin-
gend beroep op de inzenders van 
kopij om zich aan de vastgestelde 
inleveringdatum van de kopij te hou-
den. Een hartelijke groet namens de  
redactie, Henk Wiesenekker 

Kees de Kok kandidaat partijbestuur 
Sinds 14 mei voert Kees de Kok campagne. 
Hij is kandidaat om lid te worden van het par-
tijbestuur. Op 2 juni hebben alle CDA-ers de 
kans hem te kiezen.  
Kees heeft zich kandidaat gesteld omdat hij  
een brug wil bouwen tussen de oudere en 
jongere generaties.  Als motto heeft hij daarom voor ‘Allemaal 
meedoen!’ gekozen. Dat geldt voor de maatschappij, maar ook 
voor de partij. Hij wil er voor gaan zorgen dat iedereen in de 
partij kan mee doen.  
Kees wil dat bereiken door veel debatten en meetings organi-
seren. Zorgen dat mensen en ideeën elkaar ontmoeten.  
Daarnaast wil hij meer gebruik maken van de moderne com-
municatiemiddelen. We moeten ook een partij worden waar de 
werkers in de zorg (gezinsvoogden, verpleegkundigen en art-
sen) zich thuis voelen. Juist zij moeten meedoen als we naden-
ken over de toekomst. 
Op het congres hopen we met veel CDA-ers op Kees te stem-
men. Kijk voor meer informatie over zijn campagne op:  

www.keesdekok.info 

“Als Kees de Kok als lid van het 
partijbestuur van het CDA geko-
zen wordt, gaat hij dan ook 100 
dagen op pad.” Oppo Site 

Het CDA zoekt vrijwilligers om 8 september, op de  
Huizerdag de stand van het CDA te bemannen. Lijkt het 
u leuk om dit te doen, dan kunt u uzelf aanmelden bij: 
Bert de boer – tel. 035-5233870 

Onderschrift: Bemanning van de CDA stand op zaterdag 4 maart op het Oude Raad-
huisplein. (foto: Rein Jansen) 
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Balkenende IV 

Ondertussen wachten we toch met een 
beetje spanning af wat het kabinet-
Balkenende-IV ons na de eerste 100 
dagen gaat voorzetten. Het is goed dat 
dit kabinet de dialoog met de samenle-
ving aangaat, maar 
mij is het toch wat te 
stil sinds de kabi-
netsformatie en de 
Tweede Kamer lijkt 
zich alleen maar op 
relletjes en inciden-
ten te richten. Hope-
lijk legt de periode 
van de 100 dagen 
een stevige basis en 
draagvlak voor het kabinetsbeleid voor 
de komende vier jaar en voor de Begro-
ting 2008. U heeft zelf overigens ook de 
kans gehad een bijdrage te leveren via 
brieven, emails en bijdragen aan 
www.samenwerkenaannederland.nl. 
Veel ministers en staatssecretarissen 
zijn nog anoniem voor het grote publiek 
en ook onze nieuwe CDA-Tweede Ka-
merfractievoorzitter Pieter van Geel be-
hoort nog niet echt tot de bekende Ne-
derlanders. Aan de andere kant lijkt mij 
deze dialoog zo slecht nog niet. Wat dat 
betreft heeft dit kabinet toch een heel 
andere toonzetting dan de vorige  
kabinetten-Balkenende. Veel nieuwe 
bestuurders trappen in een 'actieval', 
waarbij direct na het aantreden grote 
reorganisatie- of hervormingsplannen 
worden aangekondigd. Vaak lok je daar-
mee weerstanden en tegenwerking uit 
nog voordat je aan de slag kunt. Dat dit 
kabinet dus aan het draagvlak werkt is 
een goede zaak. De SP kan straks bo-
vendien niet roepen dat dit kabinet niet 
weet wat er leeft. Deze aanpak schept 
mogelijk wel hoge verwachtingen. Aan 
het kabinet de taak om alle wensen te-
gen elkaar af te wegen en om de priori-
teiten te bepalen. Het kan niet zo zijn dat 
“u vraagt en wij draaien”. Alle plannen en 
beleidsvoornemens bij elkaar zullen on-
getwijfeld tot een hoog prijskaartje lei-
den, maar dit kabinet zal ook aan de 
uitgavenkant de discipline moeten bewa-

ren. Het regeerakkoord tussen CDA, 
PvdA en ChristenUnie spreekt mij onder-
tussen wel sterk aan en er ligt een pro-
gramma waarin ons verkiezingsprogram-
ma en het christendemocratisch gedach-
tegoed duidelijk herkenbaar zijn. Na de 

vooral economisch 
bepaalde hervor-
mingsagenda van 
het kabinet  
Balkenende-II met 
VVD en D’66 is het 
goed dat er ook naar 
de maatschappelijke 
samenhang wordt 
gekeken. Ik hoop dat 
er de komende jaren 
aan de echte inte-

gratie gewerkt gaat worden en niet aan 
het verscherpen van de tegenstellingen 
in onze samenleving. 

 

Allochtonen 

Dat we daar nog voor 
forse uitdagingen 
komen te staan is 
zeker. De allochtone 
bevolking zal in Ne-
derland van 3,1 mil-
joen in 2005 groeien 
tot 5,3 miljoen in 2050. Het aandeel al-
lochtonen in de totale bevolking zal naar 
verwachting toenemen van 19% in 2005 
tot 30% in 2050. Vooral het aandeel niet-
westerse allochtonen zal van 10% in 
2005 sterk toenemen tot 17% in 2050.  
De prognose is dat Nederland in 2010 
3,3 miljoen allochtonen telt. Het is daar-
om een goede zaak dat er ook allochto-
nen van dit kabinet lid zijn, maar helaas 
is de electorale uitstraling van het CDA 
naar de allochtonen toch nog gering en 
komt die bijdrage vooral van de PvdA. Ik 
weet op dit moment niet hoe boven-
staande getalsmatige verhoudingen zich 
toespitsen op de gemeente Huizen. 
Maar ook hier verandert de bevolkings-
samenstelling, en niet alleen de leeftijds-
opbouw. Is er wel sprake van enige inte-
gratie in onze gemeente, of leven bevol-
kingsgroepen langs elkaar heen? 

CDA Huizen in beweging 

Een van de kandidaat-CDA-voorzitters 
heeft gezegd dat we toe moeten van een 
partij naar een beweging. Nu hebben nu 
“leden met een abonnement op een 
blad”, de betekenis van een lidmaat-
schap moet over vier jaar meer zijn. Le-
den moet “waar voor hun geld 
(contributie) krijgen”. In Huizen weten we 
gelukkig dat de activiteit van veel leden 
niet tot een abonnement beperkt blijft. 
Kijk daarvoor ook maar eens naar onze 
website (www.cdahuizen.nl) en bijvoor-
beeld het weblog van Janny Bakker 
(wethouder.cdahuizen.nl). Maar er zijn 
meer voorbeelden van activiteiten bin-
nen onze partij. Ik ben ook blij met de 
goede opkomst op onze ledenvergade-
ringen zoals op woensdag 11 april jl.  
We blijven ons inzetten voor de Huizer 
gemeenschap. Het CDA Huizen ziet veel 
van het eigen verkiezingprogramma te-
rug in het College-Akkoord. De gemeen-
tepolitiek is in Huizen naast de bericht-

geving in de lokale en 
regionale pers zeer 
goed te volgen op de 
website van de ge-
meente.  
 
Naast de website 

www.huizen.nl is er de website  
huizen.info.portaal.bct.nl die prima 
toegang biedt tot alle openbare stukken. 
De gemeente heeft op een aantal inci-
dentele tegenvallers na (zoals Holleblok) 
de financiën op orde. In de Voorjaarsno-
ta wordt weliswaar geconstateerd dat er 
de komende jaren weer een tekort 
dreigt, maar 2006 kon nog met een over-
schot worden afgesloten. Met enkele 
aanpassingen en wellicht een meeval-
lend budget maken we ons nog geen 
grote zorgen over de financiële toekomst 
van onze gemeente. In Huizen gaan veel 
zaken goed. Zo worden bij de haven 
mooie woningen en appartementen 
neergezet en ook een project als De 
Regentesse is veelbelovend. Over de 
bestemming van het Lucent-terrein komt 
waarschijnlijk deze zomer ook meer dui-
delijkheid. Het blijft teleurstellend dat het 

Van de voorzitter 

Onderschrift: Met het hele kabinet bij Knevel en Van den 
Brink (bron: jpb.hyves.nl) 

 

Leden moet “waar 
voor hun geld krijgen” 



belang van de locale 
werkgelegenheid en 
het locale vestigings-
beleid voor bedrijven 
door de andere partij-
en in de gemeente-
raad zo achteloos 
wordt behandeld en 
dat het CDA daarin 
vaak alleen staat. Ho-
pelijk komt er deze 
zomer ook meer dui-
delijkheid over de toe-
komst van de Keucheniusstraat want het 
‘gat van Huizen’ blijft ergerniswekkend. 
Huizen heeft een voorzieningenniveau 
voor een gemeente met circa 50.000 
inwoners, maar een schaalvergroting en 
een versterking van de bestuurskracht 
door middel van fusie van Huizen met 
andere gemeenten is niet nodig. We 
zetten ons daarom in om bij de gemeen-
telijke herindeling in de Gooi-en Vechts-
treek wel in de Bijvanck in zijn geheel bij 

Huizen te laten 
komen. 

Toekomstvisie 

Het is ook van 
belang hoe we de 
“Toekomstvisie 
van Huizen” ver-
der ontwikkelen. 
De gemeenteraad 
heeft er dit voor-
jaar voor gekozen 
om de 

toekomstscenario’s “het grote dorp” en 
de “recreatiestad” verder te ontwikkelen. 
Over die Toekomstvisie wordt ook bin-
nen het CDA Huizen nagedacht. Ik las in 
het bestuurlijke stuk dat “Huizen is een 
woongemeente voor de welgestelde en 
gezonde Nederlanders met een auto”. 
We kunnen niet meer uitbreiden, de 
grenzen voor de fysieke groei zijn be-
reikt, want het Huizer grondgebied is 
ingeklemd tussen stedelijke gebieden, 

natuurgebieden en het water. We mogen 
echter geen slaapdorp worden. We moe-
ten ons in blijven zetten voor lokale be-
drijvigheid. Het feit dat we met het ver-
keer steeds vaststaan zodra we onze 
gemeentegrenzen overschrijden nood-
zaakt ons alleen al dat we het bestaande 
voorzieningenniveau op peil houden en 
meer doen dan met het bestaande ge-
noegen nemen. Ik hoop dat u zich ook 
na de zomer inzet voor die ambitie in het 
CDA Huizen. Wim Zwanenburg 
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Onderschrift: Gebied wat in aanmerking komt voor gemeen-
telijke herindeling (bron: www.noord-holland.nl) 

“We kunnen niet meer 
uitbreiden, de grenzen 
voor de fysieke groei 

zijn bereikt” 

“Als Kees de Kok als lid van het 
partijbestuur van het CDA gekozen 
wordt, verdwijnt hij dan ook in de 
achterkamer.”  Oppo Site 
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Het is lastig om in een kort stukje samen 
te vatten waar ik de afgelopen periode 
mee bezig ben geweest. Er is veel te 
vertellen over mijn portefeuille, in kern-
woorden: Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO), armoedebeleid, wo-
nen-welzijn-zorg voor ouderen, sport, 
recreatie en toerisme, financiën en 
grondbeleid.  Op al die aandachtsgebie-
den is best veel nieuws te melden. Maar 
dan wordt het wel een beetje een op-
somming. Vandaar dat ik me nu beperk 
tot een aandachtsgebied, de WMO. In 
een volgend nummer zal ik een ander 
thema belichten.   

De invoering van de WMO 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
is sinds 1 januari 2007 een feit. In Hui-
zen verloopt de dienstverlening aan het 
zorgloket goed. Er zijn nog wel een aan-
tal praktische knelpunten, maar die zijn 
oplosbaar.  

We zijn nu druk bezig met het  maken 
van een vierjarig WMO beleidsplan, dat 
dit jaar klaar moet zijn. Een deel daarvan 
wordt regionaal aangepakt, waaronder 
het jeugdbeleid, de openbare geestelijke 
gezondheidszorg, de maatschappelijke 
opvang en het huiselijk geweld en de 
verslavingszorg. Andere thema’s uit de 
WMO worden per gemeente ingevuld. 
Daarvoor gaan we in het tweede en der-
de kwartaal van 2007 een uitvoerige 
vraaganalyse uitvoeren onder de diverse 
WMO doelgroepen in Huizen (zoals ge-
handicapten, mensen die  lichamelijk en/
of psychisch chronisch ziek zijn, oude-
ren, mantelzorgers, vrijwilligers etc.). 
Naar verwachting zal hieruit ook een 
genuanceerd beeld worden verkregen 
van de specifieke behoeften van deze 
doelgroepen aan maatschappelijke on-
dersteuning. In het vierde kwartaal van 
2007 zullen op basis van deze vraag-
analyse per prestatieveld in het vierjarig 
WMO beleidsplan doelstellingen en acti-
viteiten worden opgenomen.  

WMO en ouderenzorg 
Dat gemeenten zich nu met zorg gaan 
bemoeien, blijkt ook als een katalysator 
te werken. In de afgelopen maanden 

hebben we dan ook al een eerste succes 
geboekt in de ouderenzorg. Het aantal 
ouderen in Nederland met dementie 
groeit. Omdat in ’t Gooi relatief veel ou-
deren wonen, komt dementie ook in toe-
nemende mate voor in deze regio. Met 
name in de beginnende fase van demen-
tie leven de mensen vaak nog in hun 
thuissituatie, bijgestaan door mantelzorg 
van partner, familie, vrienden en de om-
geving. Juist in die fase is het belangrijk 
dat er zorg klaar staat voor het geval de 
patiënt in een acute crisis beland of de 
mantelzorg ineens wegvalt. In ’t Gooi 
bleek dat er onvoldoende capaciteit aan-
wezig was om die crisisopvang in voor-
komende gevallen altijd snel binnen de 
regio te kunnen bieden. Door intensieve 
samenwerking tussen de gemeente Hui-
zen, Alzheimer Nederland, Zorgbelang 
Noord-Holland Agis Zorgkantoor; SSIG 
waarin de regionaal samenwerkende 
zorginstellingen verenigd zijn en de aan-
bieders van verpleeg- en verzorgingshui-
zen (namelijk Zorginstellingen Loosd-
recht,de Stichtse Hof (Vivium) en Hilver-
zorg) zijn per direct drie extra crisisplaat-
sen gerealiseerd zo-
dat er in totaal 8 
plaatsen beschikbaar 
zijn voor acute op-
vang van demente-
rende ouderen.  

Het Agis Zorgkantoor 
en de zorginstellingen 
hebben verder afge-
sproken om in 2008 
zestig extra plaatsen te realiseren voor 
verpleeghuiszorg.  

In ’t Gooi is er sprake van een hoge 
wachtlijst voor opname in een verpleeg-
huis voor dementerenden. Daarom heb-
ben het Agis Zorgkantoor en de zorgin-
stellingen afgesproken om in 2008 zestig 
extra verpleeghuisplaatsen te realiseren. 
Daarnaast gaan de partijen exact in 
kaart brengen wat de omvang van de 
huidige wachtlijst is en wat de verwach-
tingen zijn voor de toekomstige zorg-
vraag in ’t Gooi.  

 

WMO en armoedebestrijding 
Een soortgelijke samenwerking heb ik 
ook tot stand gebracht bij de bestrijding 
van armoede. Ik zie armoede breder dan 
alleen “financiële” armoede. Daarom 
vind ik thema “armoedebestrijding” ook 
beter passen bij de WMO dan bij de Wet 
Werk en Bijstand (WWB). Immers, als 
we de WWB als vangnet hebben, dan 
zou armoede (in financiële zin) in Neder-
land niet mogen voorkomen. Wat we 
echter zien is dat mensen onder het so-
ciale minimum terecht komen door aller-
lei omstandigheden. Dit uit zich vaak in 
het hebben van problematische schulden 
en de daaraan verbonden onderliggende 
problematiek. In Huizen zijn we dan ook 
gestart met een project “integrale schuld-
hulpverlening”, dat wil zeggen, dat de 
persoon in kwestie hulp en ondersteu-
ning krijgt vanuit diverse instanties, maar 
wel met een centraal meldpunt, waar het 
hele proces goed wordt bewaakt. In dit 
project werkt de Sociale Dienst van de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Huizen 
samen met heel veel instellingen, waar-
onder Algemeen en Christelijk Maat-

schappelijk Werk, 
Vangnet en Advies, 
Sherpa, Locale wel-
zijnsinstellingen, de 
woningbouwcorpora-
ties, Jellinek, RIBW, de 
Voedselbank, de 
stadsbank Midden Ne-
derland, en diverse 
kerkelijke instellingen.  

Tot besluit 
Ik vind het een bijzondere kans om onze 
slogan uit de verkiezingen: “Alleen sa-
men werkt” op al deze terreinen echt 
betekenis te kunnen geven. Juist in de 
functie van wethouder is het daarmee 
heel goed mogelijk om het CDA gedach-
tegoed in de praktijk te brengen en daar-
mee ook resultaten te boeken. Ik hoop 
dat u dat ook ziet gebeuren en dat u 
daar net zo enthousiast over bent als ik.  

Ik groet u allen hartelijk, 

Janny Bakker-Klein  

Van de wethouder 

Onderschrift: Janny Bakker op weg naar startschot. 



In veel gemeenten is de afgelopen 
maanden commotie ontstaan naar aan-
leiding van de in het nieuwe regeerak-
koord opgenomen passage over de zo-
genaamde weigerambtenaren, ambtena-
ren van de burgerlijke stand die met een 
beroep op hun geweten weigeren een 
huwelijk te voltrekken tussen 2 personen 
van hetzelfde geslacht. Ook in onze ge-
meente Huizen werden we geconfron-
teerd met een aangekondigde motie van 
onze coalitiegenoten PvdA en VVD. We 
hebben ons daarover verbaasd omdat er 
met het nieuwe regeerakkoord niets 
wordt veranderd in de wetgeving rond 
het homohuwelijk en in de praktijk blijkt 
dat in elke gemeente dit homohuwelijk 
gesloten kan worden.  

In dit artikel wordt nader ingegaan op de 
positie van de gewetensbezwaarde amb-
tenaar. Als eerste wordt de passage uit 
het huidige regeerakkoord toegelicht 
gevolgd door de positie die het CDA 
Huizen inneemt in deze discussie. Deze 
bijdrage wordt afgesloten met de stand 
van zaken rondom dit onderwerp in onze 
gemeente Huizen. 

Regeerakkoord 
De in het regeerakkoord “Samen wer-
ken, samen leven” (CDA-PvdA-CU, 
2007) opgenomen passage over de po-
sitie van de gewetensbezwaarde ambte-
naren luidt als volgt:  

“Overeenkomstig het destijds geformu-
leerde beleid brengt zorgvuldige omgang 
met gewetensbezwaarde ambtenaren 
van de burgerlijke stand met zich dat in 
onderling overleg in plaats van de gewe-
tensbezwaarde een andere ambtenaar 
van de burgerlijke stand een huwelijk 
tussen personen van hetzelfde geslacht 
voltrekt, mits in elke gemeente de vol-
trekking van een dergelijk huwelijk mo-
gelijk blijft. 

Mochten er in de gemeentelijke praktijk 
problemen ontstaan, dan zullen initiatie-
ven worden genomen om de rechtsze-
kerheid van gewetensbezwaarde ambte-
naren veilig te stellen.” 

Deze passage is exact gelijk aan de 

passage uit het regeerakkoord van CDA-
VVD-D66 uit 2003, met uitzondering van 
de laatste zin die in bovenstaande tekst 
is onderstreept. Deze toevoeging kan 
worden beschouwd als een uitwerking 
van de “zorgvuldige omgang met gewe-
tensbezwaarde ambtenaren”. 

Standpunt CDA Huizen t.o.v gewe-
tensbezwaarde ambtenaar 

Onze CDA fractie hecht grote waarde 
aan de artikelen 1 en 3 van de Grond-
wet, waarin een ieders gelijkheid voor de 
wet beschreven staat, alsmede dat alle 
Nederlanders op gelijke voet in openbare 
dienst benoembaar moeten zijn. Daar-
naast zijn wij van mening dat het voor 
homostellen ten allen tijde mogelijk moet 
zijn om te kunnen trouwen in elke  
Nederlands gemeente, dus ook in  
Huizen. 

Wij hechten ook zeer aan de positie van 
de gewetensbezwaarde ambtenaar. De 
rol van de gewetensbezwaarde ambte-
naar bij het homohuwelijk raakt één van 
de peilers van het christendemocratische 
denken. Wij verwachten niet van een 
burger dat hij zijn geloof of levensbe-
schouwing thuis laat wanneer hij binnen 
de samenleving een rol vervult. Het 
christen-democratische denken gaat niet 
uit van de zogenaamde “neutrale” burger 
die in zijn functies binnen de maatschap-
pij zijn levensbeschouwing of geloof 
geen rol laat spelen. 

 

Wij beseffen dat met dit principiële uit-
gangspunt naar oplossingen moet wor-
den gezocht wanneer burgers, in dit ge-
val ambtenaren van de burgerlijke stand, 
werk weigeren vanwege gewetensbe-
zwaar.  

Deze oplossing wordt sinds jaar en dag 
geboden door de onderstaande twee 
mogelijkheden: 

• Door expliciet in de wet vast te leggen 
dat bepaald werk geweigerd mag wor-
den; als voorbeeld geldt de abortuswet-
geving, waarin is bepaald dat niemand 
een abortus hoeft uit te voeren. 
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Positie gewetensbezwaarde ambtenaar van de burgerlijke stand 

• Door in de praktijk een oplossing te 
bedenken, zoals heden ten dage ge-
beurt bij gewetensbezwaarde ambtena-
ren en het homohuwelijk, maar zoals dit 
in het verleden ook op andere principië-
le punten is geregeld.  

Stand van zaken in Huizen 

Bij de invoering van het geregistreerd 
partnerschap is in de gemeente Huizen 
reeds in 1998 beleid geformuleerd dat 
regelt dat alle nieuw aan te stellen trouw-
ambtenaren partnerschappen moeten 
registreren. Deze regeling wordt door het 
huidige college als volgt vertaald: “Alle 
nieuwe trouwambtenaren moeten zowel 
partnerschappen registreren als huwelij-
ken voltrekken tussen mensen van het 
zelfde geslacht”. Dit antwoord van het 
college op vragen van GroenLinks was 
voor onze coalitiepartijen genoeg reden 
om de motie niet in te dienen tijdens de 
raadsvergadering van 8 maart 2007. 

Voor ons als CDA-fractie is het naast 
onze hierboven genoemde principiële 
bezwaren echter nog maar de vraag of 
dit staande beleid juridische houdbaar is 
en onverkort kan worden doorgetrokken 
naar het benoemingsbeleid van ambte-
naren van de burgerlijke stand die wei-
geren het huwelijk tussen twee personen 
van hetzelfde geslacht te voltrekken. 
Hierbij baseren wij ons op jurisprudentie 
die al uitgewezen heeft dat zowel het 
ontslaan van gewetensbezwaarde amb-
tenaren als het weigeren van sollicitan-
ten die aangeven gewetensbezwaren te 
hebben bij het afsluiten van huwelijken 
van 2 personen van hetzelfde geslacht 
door gemeenten niet mag.  

Kortheidshalve verwijzen wij naar de 
uitspraken 2002-25 en 2002-26 van de 
Commissie Gelijke Behandeling, waarin 
de commissie oordeelt dat een sollicitant 

(lees verder op pagina 6) 

“Als Kees de Kok als lid van het 
partijbestuur van het CDA gekozen 
wordt, kan ik dan mijn idee echt bij 
hem kwijt.”  Oppo Site 
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“Het CDA heeft tijdens de campagne 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 
en de coalitieonderhandelingen inge-
zet voor verpleegkundigen en verzor-
genden. Het hart van de gezondheids-
zorg wordt gevormd door de patiënt in 
relatie tot de hulpverleners, vaak de 
verpleegkundigen en verzorgenden, “ 
aldus Keek op de week. 

Dit zijn vaak specifiek opgeleide me-
dewerkers, die werken vanuit hun hart 
en professie en ze zijn minder geïnte-
resseerd in hun carrière of hun salaris. 
Het zijn typisch professionals, die zich 
van nature inzetten voor mensen die 
zorg of verpleging nodig hebben. Hun 
taak ervaren zij, als professioneel on-
dersteunend, waarbij in de regel hun 
eigen persoonlijke beleving en ervarin-
gen ondergeschikt worden gemaakt 
aan hun werk. 

Hun werkzaamheden hebben een ho-
ge verantwoordelijkheid en professio-

die aangeeft een gewetensbezwaar te 
hebben bij het afsluiten van een homo-
huwelijk niet geweigerd mag worden.  

De CDA fractie heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders dan ook 
gevraagd het huidige benoemingsbe-
leid in Huizen betreffende trouwambte-
naren extern juridisch te laten toetsen 
in het licht van de genoemde uitspra-
ken van de Commissie Gelijke Behan-
deling.  

Het college heeft dit toegezegd. Wij 
wachten het antwoord af. 

 

Namens de CDA-fractie, 

Bert Rebel en Rutger Rebel 

 

(vervolg van pagina 5) 
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Als Kees de Kok als lid van het par-
tijbestuur van het CDA gekozen 
wordt, moeten wij dan met hem 
“Meedoen”.  Oppo Site 

“Als Kees de Kok als lid van het par-
tijbestuur van het CDA gekozen 
wordt, is het dan afgelopen met 
haarkloverijen.”  Oppo Site 

CDA’s Keek op de Week  
12 mei: Dag van de verpleging  

naliteit. Zij zijn de vaktechnici en tege-
lijk de schouder om tegen aan te leu-
nen; tegen aan te huilen. 

Zij verplegen en verzorgen vanuit hun 
vak en hun gevoel. 

In individuele gevallen worden deze 
medewerkers zeer gewaardeerd, maar 
het wordt tijd, dat de politiek zich op 
deze dagers van de verpleeg- en zorg-
verlening haar aandacht vestigt.  Want 
ondanks, dat het hun beroep is, gaan 
hun dagelijkse ervaringen niet in hun 
“Kouwe Kleren” zitten. Dat werk dient 
dus de waardering en salariëring te 
krijgen, die het verdient. 

Zij denken niet vanuit een prestatie, 
maar laten wij ze dan wel belonen 
vanwege die prestatie. 

Henk Wiesenekker  
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De eerste honderd dagen van het ka-
binet zitten er bijna op. Tijd om de ba-
lans op te maken. Wij doen dat graag 
samen met u op de conferentie 
“Politiek 2015” op 16 juni in  
Felix Meritis in Amsterdam. 
Eén van de prioriteiten van het regeer-
akkoord is ‘Project 2015: de millenni-
umdoelen dichterbij.’ De millennium-
doelen zijn niet alleen van de politiek, 
maar ook van de mensen zelf. Daarom 
organiseert NCDO samen met de 
Eduardo Frei Stichting en de andere 
internationale stichtingen van de poli-
tieke partijen de conferentie “Politiek 
2015”. 

Tijdens deze dag wordt u onder ande-
re door de minister van ontwikkelings-
samenwerking Bert Koenders en alle 
woordvoerders ontwikkelingssamen-
werking in de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over de stand van zaken van 

de millenniumdoelen. Namens het 
CDA zal Kathleen Ferrier haar visie 
geven. 
Tijdens het middagprogramma bieden 
verschillende politieke stichtingen u 
een workshop aan. Hier kunt u in ge-
sprek gaan met de woordvoerders 
Ontwikkelingssamenwerking van de 
Tweede Kamerfracties, het Europees 
Parlement en andere experts. Het de 
Eduardo Frei Stichting organiseert een 
workshop over het be-
lang van sport met be-
trekking tot het bereiken 
van de millenniumdoelen. 

Er is een beperkt aantal 
plaatsen per partij be-
schikbaar, dus meldt u 
zich aan. Dat kan alleen 
via de website 
www.politiek2015.nl 

Uitnodiging conferentie ontwikkelingssamenwerking 
‘Project 2015: De milleniumdoelen dichterbij’ 

Boven: Website ‘Politiek 2015’ 

Onder: Felix Meritis in Amsterdam 



Een wijs man zei eens: “De tijd gaat sneller naarmate we hem beter gebruiken.” En wat is mijn eer-
ste jaar in de gemeenteraad van Huizen omgevlogen! 

 

Voordat ik op de kandidatenlijst van het CDA terechtkwam ben ik als journalist bijna twee jaar 
‘toeschouwer’ van de Huizer politiek geweest. En net als bij een voetbalwedstrijd merk ik dat het 
vanaf de zijlijn toch net even wat makkelijker roepen is dan wanneer je zelf in het veld staat. Ineens moet je reke-
ning houden met de opvattingen van je collega’s in de fractie, je conculega’s van andere partijen, het coalitiebe-
lang, …. Je komt erachter dat het niet alleen zwart of wit is, maar toch ook wel erg vaak grijs. Soms is het sluiten 
van een compromis de eerlijkste manier om iedereen ontevreden te stellen, de andere keer lukt het om de taart 
zo te verdelen dat iedereen denkt dat hij het grootste stuk heeft. Erg leuk en leerzaam om dit van zo dichtbij mee 
te maken! 

 

Dankzij je adresgegevens in de Gemeentegids van Huizen ben je goed benaderbaar voor alle inwoners. Ik stel 
mij hier altijd graag voor open, maar het afgelopen jaar had ik hier echter ook een wat minder prettige ervaring 
mee. Een vrouw belde mij rond de landelijke verkiezingen in november 2006 allervriendelijkst op met wat vragen 
over een aantal standpunten van het landelijk CDA. Verheugd met zo’n bewuste stemmer heb ik haar telefonisch 
zo goed mogelijk te woord gestaan en haar per email wat aanvullende informatie toegestuurd. Dit was echter het 
begin van een heus emailbombardement van haar kant. De vrouw bleek manisch depressief te zijn en vertrouw-
de allerlei complottheorieën over het CDA aan mijn mailbox toe. Op een gegeven moment kreeg ik, zonder dat ik 
hier verder nog op reageerde, zo’n drie mails per dag vol met ongetwijfeld goedbedoelde adviezen, waarbij het 
steeds lastiger werd om er een touw aan vast te knopen. In het begin was het best vermakelijk om de verhalen te 
lezen, maar op een gegeven moment kregen de mails een dreigende toonzetting aan mij persoonlijk. Ook werd ik 
telefonisch lastiggevallen door haar en op zo’n moment is het toch een minder prettig idee dat mensen weten 
waar je woont… Omdat de communicatie per email verliep en de vrouw anoniem belde kon ik haar niet traceren. 
Hierdoor was het vrijwel onmogelijk om haar de helpende hand te bieden zonder aangifte bij de politie te doen. 
Gelukkig stopten de mails en telefoontjes echter weer even abrupt als dat zij begonnen waren en hopelijk is het 
leven van deze vrouw sindsdien in een wat rustiger vaarwater beland. 

 

Toch zijn er gelukkig genoeg positievere voorbeelden waaruit blijkt dat je als raadslid vierentwintig uur per dag te 
benaderen bent. Zo word ik tijdens ‘de derde helft’ in de voetbalkantine aangeklampt “hoe het nou met dat kunst-
gras zit”, na afloop van een zeilwedstrijd krijg ik van een schipper nog maar weer eens de (in zijn ogen) behoorlij-
ke willekeur van het ‘bestemmingsplan Vierde Kwadrant’ onder de neus gewreven en als ik er tijdens een partijtje 
squash een flinke schreeuw uitgooi dan klinkt het veelbetekenend langs de kant van de baan: “Zeg raadslid, ge-
draag je je wel een beetje?” Onlangs werd ik spontaan aangesproken in de kroeg door een mij onbekend per-
soon die mij op een foto in de krant had zien staan: “Jij bent toch van het CDA? Het is niet mijn partij, maar je 
hebt in ieder geval wel een beter hoofd dan Balkenende!” vertrouwde hij mij toe. Vooral mijn kapster was vereerd 
met dit compliment… 

 

Tot zover een bloemlezing uit de eerste vierhonderd dagen van Jaap Van As, die de eerste honderd dagen van 
het nieuwe kabinet Balkenende met genoegen heeft gadegeslagen! 

 

Jaap Van As 

IndeRaad 


