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Van de Redactie
Voor u ligt een extra dik exemplaar van CDAccenten. Er is ook veel te melden, de Tweede Kamerverkiezingen komen er
aan op 22 november en we hebben verschillenden activiteiten gepland in dit kader.
Onze nieuwe fractie informeert u over haar algemene beschouwingen op de begroting 2007. We laten u ook nader kennis
maken met Bert Rebel, onze nieuwe fractievoorzitter. De kersverse CDA-wethouder, Janny Bakker klapt uit de school van
het college, we hebben haar gevraagd dat voortaan in elk nummer te willen doen.
Tenslotte gaat uw hoofdredacteur ook het stokje overdragen aan Henk Wiesenekker, die vanaf het volgende nummer de
eindredactie gaat overnemen..
Wij wensen u veel informatief leesplezier. Rein Jansen
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Van de voorzitter
Wat mij opvalt is dat de media berichten dat de komende verkiezingscampagne vooral een mediacampagne
wordt. De kiezer krijgt een optimaal
aanbod via televisie, kranten, tijdschriften en nu vooral ook door het Internet.
Maar dat betekent dat de kiezer en
onze partijleden wel zelf aan het werk
moeten om de informatie naar zich toe
te halen. Want de grote media, TV en
kranten, blijven erg aan de oppervlakte
hangen. Zo werd het laatste Partijcongres door de media afgedaan als een
"verkiezingsfeestje van Jan-Peter
Balkenende". En inderdaad, met medewerking van Louis van Gaal, majoor
Bosshardt en de ongenode gasten van
Greenpeace op het podium ontbrak
het showelement niet. En het was nog
een gezellige middag ook op 30
september. Maar wie beter keek zag
ook dat het Partijcongres het einde
vormde van een lang en intensief proces in de partij. Er zijn veel debatavonden gehouden, partijleden en andere
geïnteresseerden konden hun bijdrage
leveren via www.hetdebat.com.

Op het conceptverkiezingsprogramma
van het CDA werden meer dan 700
amendementen ingeleverd en daar
werd op vrijdag en zaterdagochtend
29 en 30 september nog intensief over
gedebatteerd en gestemd. Zo'n 17
amendementen waren afkomstig van
het CDA Huizen en een aantal daarvan is (soms in combinatie met andere
amendementen) ook daadwerkelijk
aangenomen. Een delegatie van onze
afdeling heeft een aantal amendementen publiek verdedigd. We doen dus
goed mee! Het CDA Huizen heeft over
het verkiezingsprogramma echter
geen afzonderlijke ledenvergadering
meer kunnen beleggen. Door de val
van het kabinet-Balkenende in juni
2006 is de gehele procedure van vaststelling van programma en kandidatenlijst zoals die was voor zien voor
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winter en voorjaar 2007 in een stroomversnelling geraakt. Maar een aantal
leden heeft wel op uitnodiging van het
bestuur van het CDA Huizen een inbreng kunnen leveren. En ieder lid kan
op eigen initiatief per email of brief zijn
bijdrage leveren. Kortom het CDA blijft
een partij waar wel degelijk de inhoud
centraal staat. Ook de middag van het
Partijcongres was er bijvoorbeeld de
inbreng van (oud)minister Donner, met
een zeer goede inhoudelijke toespraak. Van harte aanbevolen om nog
eens na te lezen. (red: op pag. 9 terug
te lezen).

en Vechtstreekregio Maarten Haverkamp.

De inhoud staat ook voorop bij onze
gemeenteraadsfractie. Daarvan kan
iedereen kennis nemen met de bijdrage van de CDA-fractie aan de Algemene Beschouwingen.
U kunt alle activiteiten en berichten
ook volgen via www.cdahuizen.nl.
Kijkt u daarbij in het bijzonder naar de
weblog met een wekelijkse bijdrage
van onze wethouder Janny Bakker:
http://wethouder.cdahuizen.nl.
Opnieuw zien we hier de resultaten
van goed teamwork in onze afdeling.
Ik hoop dat steeds meer (nieuwe) partijleden in onze afdeling Huizen daar
een bijdrage aan gaan leveren.

Wim Zwanenburg,
Voorzitter CDA Huizen
Het CDA is ook een partij die niet wegloopt voor moeilijke keuzes, dat is de
afgelopen jaren wel gebleken. Onze
minister-president bleef koersvast en
met de opleving van de economie blijkt
het kabinetsbeleid ook zijn vruchten af
te werpen. U kunt daarover ook lezen
in de brochure "Alle 101 goed, een
greep uit de successen van het kabinet-Balkenende". Laten we hopen en
bidden dat dit bij de verkiezingen op
22 november ook door de kiezer gewaardeerd wordt. Ook locaal zullen we
campagne voeren: met een stand op
de markt en et de avond in het Erfgooierscollege op 13 november met
CDA kandidaat-TK-lid en nummer 11
op de lijst, Jan Schinkelshoek. Huizer
CDA-leden zijn ook van harte welkom
in Bussum in 't Spant op 17 november
om 17.00 uur op een campagneborrel
met bijdragen van Staatssecretaris
Karien van Gennip en van het CDA
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Van de CDA fractie
Fractiedag
Het zomerreces is al weer lang en
breed achter de rug en de politieke
trein in Huizen is op stoom geraakt. De
voorbereidingen voor de Algemene
Beschouwingen (op 19 en 20 oktober)
zijn in volle gang en de fractie, alweer
een half jaar bijeen, raakt steeds meer
thuis in het raadswerk. De vraag is
dan ook hoe lang men nog zal blijven
spreken van de ‘nieuwe’ CDA-fractie.
Op zaterdag 7 oktober zijn we als fractie een hele dag intensief met elkaar
opgetrokken tijdens onze fractiedag.
We evalueerden de beginperiode met
elkaar en dat gebeurde in een zeer
goede sfeer! We voerden openhartige
gesprekken over het (beter) functioneren van onze fractie, zowel als collectief, maar ook als individuele leden
daarvan. Ook is er hard gewerkt aan
de afronding van onze schriftelijke
bijdrage voor de Algemene Beschouwingen 2007, waarover verderop
meer. De avond bestond uit een wat
informeler samenzijn, waar ook wethouder Janny Bakker en de partners
zich bij het gezelschap voegden. Alles
bij elkaar een buitengewoon geslaagde dag die door iedereen als zeer stimulerend werd ervaren!

Algemene beschouwingen 2007
Zoals gezegd zijn we als CDA-fractie
de afgelopen tijd druk geweest met het
opstellen van de Algemene Beschouwingen 2007. Dit stuk is een reactie op
de begrotingsstukken 2007, waarin het
college uiteenzet hoe ze het in april
2006 vastgestelde collegeprogramma
willen gaan uitvoeren in 2007. Een
ambitieus programma en gelet op de
inhoud van de thans te bespreken begroting kunnen we concluderen dat het
college de genoemde uitvoering op
een voortvarende wijze aanpakt. Over
veel plannen is de CDA-fractie zeer te
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spreken. Zo wordt door het nieuwe
college veel aandacht besteed aan de
veiligheid en leefbaarheid in Huizen.
Het college werkt hierbij nauw samen
met politie en brandweer. Uitbreiding
van het aantal BOA’s van twee naar
vier en wijkagenten van vier naar acht
spreekt de CDA-fractie bijzonder aan.
Op deze manier is enerzijds de politie
zichtbaar en aanspreekbaar, terwijl
anderzijds de inzet van BOA’s een
actieve aanpak van overlast en kleine
criminaliteit mogelijk maakt.

Verkeer
Het CDA is bovendien blij met de extra
aandacht van het college voor de verkeersveiligheid. In de gemeente Huizen zijn de afgelopen jaren rotondes
aangelegd op diverse gevaarlijke
kruispunten, dit beleid wordt voortgezet. Wij vinden het een goede zaak dat
er een onderzoek gestart is om een
aantal zeer onduidelijke verkeerssituaties op te kunnen lossen. Het CDA
heeft in haar verkiezingsprogramma
diverse concrete probleemsituaties
genoemd, die wij tijdens de beschouwingen nadrukkelijk onder de aandacht van het college willen brengen.
Zo wordt door ons een oplossing gevraagd voor de verkeersveiligheid op
de kruising Crailoseweg – Aalberselaan. Vooral ’s zomers, als er veel kinderen gaan zwemmen, ontstaan hier
regelmatig gevaarlijke situaties. Wij
bepleiten hier de aanleg van een rotonde. Verder willen we graag dat de
doorstroming en de veiligheid voor het
fietsverkeer op de kruising Nieuwe
Bussummerweg – Ceintuurbaan wordt
verbeterd. Ook moet er een duidelijkere voorrangssituatie komen bij de kruising Koningin Julianastraat – Prins
Bernhardplein – Naarderstraat en bij
de kruising Gooilandweg – Meentweg.
Het CDA wil het fietsgebruik stimule-

ren en het autoverkeer terugdringen.
In Huizen liggen echter veel drempels,
bv. op de Driftweg en in de Zenderwijk
en de wijk Bovenmaat, die door hun
hoogte ook goedwillende fietsers met
problemen opzadelen. Wij willen daarom dat bij de (her)inrichting van een
weg de snelheidsbeperkende maatregelen zodanig worden geconstrueerd
dat fietsers er geen hinder van ondervinden. Hierbij kan gedacht worden
aan verkeersdrempels met aan beide
zijden een verlaging zodat fietsers
langs de drempel kunnen rijden in
plaats van dat ze er overheen moeten.
Om het fietsgebruik te stimuleren dienen fietspaden bovendien van goede
kwaliteit te zijn. Als het aan ons ligt
wordt bijvoorbeeld het fietspad op de
Nieuwe Bussumerweg, ter hoogte van
de kruising met de Ericaweg, met
voorrang onder handen genomen.

Kritische beoordeling welzijnswerk
Het CDA vindt dat het welzijnswerk in
principe begint bij het eigen initiatief
van de burger en haar culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke
organisaties. De invulling van activiteiten in en om buurthuizen dient zo veel
mogelijk aan het initiatief van de burger te worden overgelaten. Wij willen
daarom een kritische beoordeling van
het door de gemeente gesubsidieerde
welzijnswerk. De CDA-fractie pleit voor
vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht beleid. Er dient dus eerst te
worden geïnventariseerd waar behoef-
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te aan is, voordat bepaalde activiteiten
door SLW worden aangeboden. Wij
daarom benieuwd naar het Beleidsplan SLW 2008 – 2011 dat volgend
jaar moet worden vastgesteld.
WMO
De CDA-fractie heeft al eerder haar
waardering uitgesproken over de
voortvarendheid waarmee door onze
wethouder de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) ter hand is genomen. Het CDA
vindt het belangrijk dat mensen er voor
kunnen kiezen om de zorg en ondersteuning zelf in te kopen. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Wij
zijn daarom een groot voorstander van
het PGB. Mensen krijgen hiermee zelf
verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om de zorg in te kopen zoals zij
dat willen. Het bevordert op die manier
maatwerk en klantgerichtheid. Wij hebben er daarom voor gepleit om het
gebruik ervan te stimuleren, zonder
veel bureaucratie in het leven te roepen.
Mantelzorg
Het CDA pleit voor erkenning van de
rol van de mantelzorger. Het beleid
van de gemeente dient te voorkomen
dat er teveel druk wordt uitgeoefend
op de mantelzorger, daarom dient hij/
zij professioneel te worden ondersteund. De mantelzorgers die het risico lopen overbelast te raken dienen in
beeld te worden gebracht. De gemeente dient hierover afspraken te
maken met zorginstellingen, huisartsen en de thuiszorg.
Sociale voorzieningen
Het CDA is blij dat het college er naar
streeft om het ongebruikt laten van
bestaande voorzieningen te verminderen. Gezien de doelgroep betwijfelt het
CDA echter of de uitgifte van een
nieuwsbrief en folders wel de juiste
manier is. Eén persoonlijk gesprek
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heeft veel meer effect dan tien folders
zullen hebben. Voorlichting moet daarom vooral via directe communicatie
worden gegeven, hetzij door ambtenaren die ‘de wijk ingaan’, hetzij door
maatschappelijke organisaties die burgers wijzen op de mogelijkheid een
beroep te doen op gemeentelijke voorzieningen. Het CDA pleit ervoor dat de
Voedselbank nadrukkelijk wordt betrokken bij het streven naar een beter
gebruik van de bestaande voorzieningen. Daarnaast kunnen door de Voedselbank verzamelde gegevens van
pas komen om (nog) meer inzicht te
geven in de oorzaken van het ontstaan
van armoede in Huizen, zodat deze
armoede op een effectieve(re) wijze
kan worden bestreden.
Milieu
Milieubeleid nog weinig concreet, vandaar dat CDA aantal concrete voorstellen doet aan college om de bewustwording bij burgers te stimuleren.
Wij hebben het college daarom de
suggestie gedaan om een aantal activiteiten te ondernemen om milieubewust gedrag bij de burgers onder de
aandacht te brengen. Zo kan onze
gemeente meedoen aan de “Nacht
voor de Nacht”, kan Huizen samen
met andere gemeenten in het land een
zondag vaststellen waarop straten en/
of wijken autovrij zijn, zodat kinderen
alle ruimte krijgen om te spelen en
buurtverenigingen activiteiten kunnen
organiseren of kan er een gecoördineerde actie van burgemeester, wethouders, raad en de scholen in ons
dorp plaatsvinden om in 2007 het goede voorbeeld te geven door gezamenlijk het zwerfafval op te ruimen.
Werkgelegenheid
Het CDA maakt zich opnieuw sterk
voor het behoud en uitbreiding van de
werkgelegenheid. De ontwikkeling van
de Keucheniusstraat en het Lucentterrein dient daarom op korte termijn tot
resultaat te leiden. Het CDA pleit bo-

vendien voor een stimuleringsbeleid
dat bedrijfsverplaatsing vanuit woonwijken (in het bijzonder het Oude
Dorp) richting bedrijventerrein ’t Plaveen aantrekkelijk maakt.
De vrijkomende locaties moeten worden benut voor de bouw van extra
huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor ouderen, gehandicapten
en starters. Het CDA wil dat het college de kansen benut van de huidige
innovaties in de mediasector, die – als
we daar goed mee omgaan – hun uitstraling kunnen hebben op nieuwe en
schone werkgelegenheid in Huizen.
Ook de zorgsector biedt in toenemende mate kansen voor werkgelegenheid, die aansluiten bij de vergrijzing in
onze regio. Ten slotte zien wij nog veel
mogelijkheden voor nieuwe werkgelegenheid in de toeristische sector. Eer-

ste stappen zijn hier al gezet, zoals
onder meer de aanleg van een fietsknooppuntennetwerk en een wandelroute door Noord-Holland met Huizen
als eindpunt. Er kan echter nog veel
meer gedaan worden om het toerisme
in Huizen te bevorderen.
Met belangstelling zien wij uit naar de
antwoorden van het college; wij vertrouwen erop dat één en ander de basis zal zijn voor een goede behandeling van de programmabegroting 2007
tijdens de raadsvergaderingen op 19
en 20 oktober 2006. Deze vinden
plaats in het gemeentehuis van Huizen. Meer informatie over de exacte
tijden is te vinden op www.huizen.nl
of op de gemeentepagina in het
Nieuwsblad voor Huizen.
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Interview met Bert Rebel
Henk Wiesenekker zoekt de politieke roots van onze fractievoorzitter

Politiek bewustzijn, dat zat er bij mij al
vroeg in! Mijn ouderlijk huis stond aan
de De Ruyterstraat, heel dicht bij het
gemeentehuis aan de Naarderstraat.
Op jonge leeftijd, ik moet niet veel ouder geweest zijn dan zo'n 14, 15 jaar,
ging ik geregeld naar het gemeentehuis om daar de Raadsvergaderingen
bij te wonen. Dat kwam mede doordat
mijn buurman, Henk Rebel (niet de
dr.), raadslid namens het CDA was (of
was het toen nog AR-CHU?). Ik herinner me nog goed de intieme sfeer in
de Raadszaal, met de hoge statige
stoelen waarin het melkmeisje van
Huizen in het leer was afgedrukt.
Het was de tijd van burgemeester
Fontein, wethouders Van Velzen,
Wurfbain en onze eigen dr. Henk
Rebel. Een tijd waarin het CDA veruit
de grootste partij was, de tijd ook
waarin de colleges in Huizen altijd afspiegelingscolleges waren. En natuurlijk, ik wist echt niet altijd waar het in
de vergaderingen over ging, maar het
aanwezig zijn, het zien hoe het politieke spel in Huizen werd gespeeld, dat
intrigeerde me toen al! Maar ook de
kroket, welke bijna standaard in het 2e
deel van de avond werd geserveerd
door de alom bekende gemeentebode,
Arie Kluyver, zal me zeker in beweging
hebben gezet om naar de Raadsvergaderingen te gaan.
Wanneer ik lid ben geworden van het
CDA kan ik niet meer exact achterhalen, het moet eind jaren zeventig geweest zijn. Lid worden van één van
fusiepartijen, in mijn geval ARP of
CHU, kon in ieder geval niet meer; je
kon alleen maar lid worden van het
CDA. En dat vond ik een goede zaak:
bundeling van krachten van partijen,
allen gebaseerd op de Bijbelse boodschap om vandaar uit politiek te willen
bedrijven.
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Degene die mij écht politiek bewust
heeft gemaakt is de eerder genoemde
wethouder dr. Henk Rebel. Een zeer
aimabele, tevens gedreven en integer
politicus, die, ondanks zijn drukke
bestaan als wethouder, alle tijd daarvoor nam. Ik herinner me nog goed dat
hij zelfs de moeite nam om 's avonds
laat nog een enveloppe bij mij door de
brievenbus te doen, met daarin raadstukken waarvan hij het belangrijk
vond dat ik er van op de hoogte was.
Alles gericht op het geïnteresseerd
maken van jonge mensen voor de
Huizer politiek. Het was ook Henk die
er tijd en energie in stak om in Huizen
het CDJA van de grond te krijgen.
Daar trok hij het hardst aan, en het
was, naar ik meen, in 1984, dat er een
bestuur gevormd werd waar mij broer
Ad voorzitter van werd, Gert Veerman
de secretaris en ik, hoe kan het ook
anders, penningmeester. Andere betrokken jongeren in die periode waren
René Vrugt, Jaap Weitgraven, de
dochter van Meep Kruimer (ben de
voornaam kwijt) en later Frans van
Proosdij jr. Ik herinner me dat we bij
de oprichtingsbijeenkomst een bijzondere spreker hadden: de toen nog
jonge twintiger Henry Meijdam!
Ik denk met veel plezier terug aan die
tijd, vooral aan de persoon van dr.
Henk; hij kreeg zelfs een rol in ons
huwelijksleven toen hij als ambtenaar
van de burgerlijke stand van de
gemeente Huizen op 20 december
1985 ons huwelijk voltrok op het gemeentehuis aan de Naarderstraat.
Helaas is Henk overleden, maar mijn
lokale politieke voorbeeld is en zal hij
altijd blijven.
Als je zo jong al lid bent van een politieke club, ligt het natuurlijk ook voor
de hand dat je op een gegeven moment op een kandidatenlijst geplaatst

worden. Al is het
alleen maar om
als partij te laten
zien dat je ook oog
hebt voor de jonge
kiezer. En zo gebeurde het dat ik
bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart 1986 namens het CDA
op een 12e plaats werd gezet. Lijsttrekker was Henk Rebel, en de lijst
werd daarna ingevuld door Wim Baljet,
Margo Dierick, mr. Jan Rebel, Kees
Kruijmer, Frans van Proosdij, Harry
Meijers, Johanna Visser en Jaap
Westland.
Studie, werk en gezin weerhielden me
er niet van om toch ook maatschappelijk actief te zijn. Kerk, maatschappij en
politiek: een christen heeft daarin zijn
plaats in te nemen. Na een periode
van kerkelijk werk (Jeugdwerk,
Jeugdraad, Kerkvoogdij) volgde in
1995 het schoolbestuur; allereerst
penningmeester en later voorzitter van
de Stichting voor ProtestantsChristelijk Onderwijs Huizen, waaronder de 3 scholen Da Costa, De Regenboog en De Ark vielen; een periode
waarin ik een fusie van Da Costa en
Regenboog heb meegemaakt, maar
ook de fusie van de Stichting PCO
Huizen met de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO) en de oudste
en bekendste schoolvereniging van
Huizen, Eben-Haëzer; op 1 januari
2002 gingen deze 3 clubs samen verder als de nieuw opgerichte Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Ichthus en mocht ik nog een
half jaar als vice-voorzitter optreden
van deze nieuwe vereniging, terwijl
Nelly Rebel-Kruijmer als voorzitter van
start ging.
Ondertussen werd de roep om vanaf
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de verkiezingen in maart 2002 toe te
treden tot de nieuwe CDA-fractie luider. En ik kreeg daar ook zin in! Na
een periode van kerk en maatschappij,
nu dan maar een periode tijd besteden
aan politiek! Christen-democratische
politiek, waarbij de Bijbelse boodschap
van het Evangelie politieke invulling
krijgt langs de begrippen Gespreide
verantwoordelijkheid (mensen dragen
verantwoordelijkheid voor zichzelf en
hun naasten en krijgen zo de ruime
eigen keuzes te maken, terwijl de
overheid zich beperkt tot haar kerntaken), Gerechtigheid (de overheid biedt
de burger de zekerheid van de rechtstaat en stelt duidelijke grenzen), Solidariteit (betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk: sterkste
schouders dragen de zwaarste lasten)
en Rentmeesterschap (op een verantwoorde wijze omgaan met de ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur
en het milieu om de Schepping
zo weer door te kunnen geven aan de
volgende generatie).

We hebben als fractie de afgelopen
periode op een heel plezierige wijze
met elkaar samengewerkt. Beginnend
onder leiding van good old Jo Beltman
en wethouder Jaap Kos werden we als
4 jonge en onervaren politici wegwijs
gemaakt in de praktijk van de Huizer
politiek. Halverwege die rit nam Janny
Bakker het stokje van Jo over, maar
de positieve teamgeest veranderde
daardoor niet.
Toen Janny aangaf belangstelling te
hebben voor een mogelijk wethouderschap heeft de kandidatenselectiecommissie en het bestuur het verzoek
bij mij neergelegd om in die situatie
het voorzitterschap van de fractie over
te nemen. Iets wat ik totaal niet ambieerde! Maar na een aantal intensieve
gesprekken heb ik me uiteindelijk
daartoe bereid verklaard. Gelukkig
bestaat ook deze fractie uit een aantal
mensen dat wil samenwerken en onderlinge loyaliteit erg belangrijk vindt.
Zelf vind ik het belangrijk dat de sfeer
in de fractie uitstekend is: dat betekent

naast harde, zakelijke gesprekken en
discussies, met elkaar consensus weten te vinden, maar ook de sfeer, gezelligheid en betrokkenheid op elkaar
is erg belangrijk: politiek is ernstig en
serieus, maar het mag tegelijkertijd
ook leuk zijn met elkaar.
En tot nu toe lukt dat aardig, ook met
deze nieuwe fractie! Op zo'n manier
houd je het ook vol! Als het in je eigen
fractie alleen maar gehakketak is, onderling haantjesgedrag, en het volgen
van eigen agenda's of carrière is, dan
is de lol er voor mij snel af. Per slot
van rekening kost het veel tijd en energie, en valt het niet altijd mee om een
goede balans te vinden tussen werk,
gezin en politiek. Zolang het alles positieve energie kost, is het de moeite
waard om op deze wijze actief te zijn
in de politiek van ons mooie dorp Huizen. Daar wil ik me dan ook graag
voor inzetten! Medeverantwoordelijkheid dragen, als christen geroepen zijn
om ook op deze manier je ontvangen
talenten in te zetten voor de ander.
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Van de wethouder
Mijn installatie als wethouder is al
weer bijna een half jaar geleden. Het
is best lastig om nu voor u als leden
nog iets nieuws te schrijven. Ik ben
namelijk recent nog geïnterviewd door
het Nieuwsblad voor Huizen en sinds
mijn installatie houd ik wekelijks een
weblog bij, waarin ik schrijf over wat ik
als wethouder allemaal meemaak. Ik
zou het overigens wel leuk vinden om
daar wat meer reacties van u op te
krijgen. U vindt mijn weblog op
www.cdahuizen.nl.
Maar toch: ook in CDAccenten wil ik
gebruik maken van de mogelijkheid
om u meer te betrekken bij mijn werkzaamheden. Per slot van rekening heb
ik dank zij u dit mooie en boeiende
vak.
Het zou te ver gaan om op alle terreinen waarop ik momenteel probeer
enige sturing te geven uitvoerig in te
gaan. Ik wil me daarom beperken tot
enkele hoofdthema’s, waar ik me de
afgelopen maanden intensief mee bezig heb gehouden. Dan noem ik de
invoering van de WMO, schuldhulpverlening de totstandkoming van de begroting en mijn taken op het gebied
van werk en inkomen in het Gewest.

WMO
In de eerste plaats dus de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning).
Voor veel mensen wordt deze wet gezien als een ordinaire bezuinigingsoperatie van het rijk. En dat is helaas
niet helemaal onjuist. Echter zie ik zelf
de WMO vooral als een kans voor een
menswaardiger samenleving. Immers,
het gaat bij de WMO om meedoen. Of
je nu oud bent, ziek bent, een handicap hebt of een andere beperking
hebt, iedereen moet gewoon als volwaardig burger mee kunnen doen aan
de samenleving. Daarbij staat eigen
verantwoordelijkheid van mensen centraal en wordt waarde gehecht aan
16de jaargang, nummer 3

sociale verbanden waar mensen op
kunnen terugvallen. Maar als gemeentelijke overheid moeten we daar waar
nodig mensen altijd de mogelijkheid
bieden om te kunnen blijven meedoen.
De WMO geeft, als we die goed uitvoeren, naar mijn idee mensen weer
zelf de regie over hun eigen leven en
zal de afhankelijkheid van de overheid
op den duur ook weer verminderen.
Na alle werkzaamheden rond de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging en de WMO verordening ben
ik nu vooral in overleg met alle betrokkenen over de verdere invulling van de
WMO. U moet zich voorstellen dat we
per 1 januari een zorgloket moeten
hebben, waar burgers met al hun vragen op het gebied van zorg en welzijn
terecht kunnen. Daarbij moeten ook
allerlei afspraken gemaakt worden met
organisaties die bij het aanbieden van
voorzieningen een rol spelen
(thuiszorginstellingen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties etc.) en moeten nieuwe medewerkers worden aangetrokken en geschoold voor deze omvangrijke taak.
Ik vind dat onze ambtenaren op dit
punt een compliment verdienen. Huizen pakt de WMO niet alleen voortvarend aan, maar ook vernieuwend en
klantgericht.

Schuldhulpverlening
Armoedebestrijding beschouw ik als
een belangrijk onderdeel van mijn
werk. Gedurende de zomermaanden
heb ik de tijd vrijgemaakt voor een
serie werkbezoeken aan tal van maatschappelijke organisaties die zich met
dit onderwerp bezig houden. U kunt
dan denken aan bijvoorbeeld de Alliantie, de Stadsbank, het (christelijk)
maatschappelijk werk, het bureau sociaal raadslieden, de Voedselbank,
Vangnet en Advies, Vluchtelingenwerk, Sherpa, Jellinek, het RIBW en-

zovoort. Naar mijn overtuiging moeten
we namelijk als gemeente niet pretenderen dat we het armoedeprobleem in
Huizen in ons eentje kunnen oplossen.
We zullen daarbij genoemde organisaties hard nodig hebben.
Armoede en schulden gaan in de
meeste situaties hand in hand. We
zoeken nu als gemeente naar aanvullende mogelijkheden voor preventie
van schulden, maar ook naar een betere opvang, begeleiding en nazorg.
Met de diverse maatschappelijke organisaties spreken we binnenkort dan
ook over een mogelijke extra investering in de schuldhulpverlening.

Begroting
Deze maand wordt de eerste begroting van het College in de Raad behandeld. Ik mag me wel gelukkig prijzen met de uitgangssituatie die wij nu
kennen. De begroting is sluitend en
het perspectief voor de komende jaren
is goed.
Ik wil mijn rol als wethouder financiën
echter niet als een “boekhouder” invullen. Dat is ook helemaal niet nodig,
want de afdeling Financiën van onze
gemeente is van zeer hoge kwaliteit.
Veel meer wil ik de inkomsten en uitgaven van de gemeente vanuit de diverse inhoudelijke dossiers benaderen. Dat betekent vooral kritisch kijken
naar wat we doen en waarom we het
doen. Het gaat om gemeenschapsgeld
en dat betekent een keiharde verplichting om daar heel transparant mee om
te gaan.

Gewest
Als wethouder ben ik ook lid van het
Algemeen- en Dagelijks bestuur van
het gewest Gooi en Vechtstreek. Negen gemeenten werken in dit gewest
samen, namelijk Hilversum. Huizen,
Bussum, Naarden, Blaricum, Laren,
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Weesp, Muiden en Wijdemeren. Vanuit het Dagelijks Bestuur trek ik de kar
op het gebied van economie en werk.
Dat is best even lastig geweest, omdat
ik in Huizen deze onderwerpen niet in
mijn portefeuille heb. Het betekende
dus in de zomermaanden veel extra
leeswerk. Maar het is wel heel boeiend
om juist op dit complexe onderwerp
regionaal tot goede afspraken te komen.
In de afgelopen maanden heb ik alle
wethouders economie en werk van de

negen gemeenten bezocht. Dat was
niet alleen plezierig voor de kennismaking, maar dat gaf gelijk ook een goed
beeld van alle onderwerpen die in de
regio op dit gebied spelen. Tijdens
deze gesprekken bleek een grote
eensgezindheid te bestaan over enkele onderwerpen die we regionaal zouden moeten aanpakken. Daardoor kon
er een termijnagenda worden gemaakt, die door alle bestuurders is
onderschreven. Voor de ondernemers
in onze regio, die hier lang om hebben
gevraagd, is dit goed nieuws. Het is de

bedoeling om de lange termijnagenda
om te zetten in concrete acties, die de
economie en de werkgelegenheid in
onze hele regio zullen versterken.
Daarbij is niet alleen de samenwerking
tussen negen gemeentes nodig, maar
ook de steun vanuit de provincie en de
betrokkenheid van de Kamer van
Koophandel, werkgevers- en werknemersorganisaties en organisaties op
het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Debatavond “Wat is sociaal?”
Met het oog op de komende Tweede
Kamer verkiezingen organiseert het CDA
vrouwenberaad op donderdag 2 november a.s. een debatavond over de vraag:
“Wat is sociaal?” De avond vindt plaats
in het gebouw ‘t Visnet, De Ruyterstraat
7 in Huizen. Het programma start om
20.00 uur. De avond wordt georganiseerd door vrouwen, maar uiteraard zijn
ook mannen van harte welkom om over
dit onderwerp mee te discussiëren. In
het bijzonder worden ook vertegenwoordigers van kerkelijke- en maatschappelijke organisaties uit Huizen uitgenodigd
om aan het debat deel te nemen.

Wat is sociaal?
Over de vraag “Wat is sociaal” wordt in

ons land verschillend gedacht. Is het
sociaal als je na een jarenlange WAO
uitkering weer aan de slag moet? Is het
sociaal dat veel collectieve regelingen
voor de minima in de afgelopen jaren
zijn afgeschaft? Moeten mensen nou
echt eerst hun spaargeld opmaken als
ze ouder worden en zorg nodig hebben?
En houden we de AOW straks nog overeind? Deze –en andere vragen- zullen
op de debatavond uitgebreid aan de
orde komen.

meepraten. Aanwezigen kunnen dan ook
over dit veelzijdige onderwerp in debat
met vier vrouwelijke vertegenwoordigers
uit de gemeenteraad van Huizen, namelijk Jessica Botter (onder voorbehoud)
van de VVD, Nelly Rebel van het CDA,
Margot Leeuwin van de PvdA en Monica
Lemmens van Groen Links. Margo Dierick (voormalig wethouder in Huizen en
nu onder andere voorzitter van de Unie
KBO) zal de avond leiden en daarbij
zeker ook aan de hand van de verkiezings-programma’s van deze partijen
zorgen voor een stevige discussie.

Belang voor Huizen
Beleid dat in den Haag wordt gemaakt
heeft merkbaar gevolgen voor het dagelijks leven van mensen in Huizen. Daar
kunnen Raadsleden uit Huizen over

Overige verkiezingsmanifestaties
Huizen, maandagavond 13 november met Jan Schinkelshoek
Locatie: Erfgooierscollege, Graaf Wichman 175 - 1276 KD Huizen. Aanvang: 20.00 uur
Jan Schinkelshoek is hoogste nieuwe binnenkomer op de CDA Tweede Kamer-kandidatenlijst op nr. 11. Jan Schinkelshoek (1953) is directeur communicatie van de Rabobank. www.cda.nl/schinkelshoek

Bussum, vrijdag 17 november Campagneborrel
Locatie: 't Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum. Aanvang: 17.00 uur - 19.00 uur
Met sprekers: Karien van Gennip, Staatssecretaris van Economische Zaken en Maarten Haverkamp, momenteel Tweede Kamerlid . Deze campagneborrel wordt georganiseerd door het CDA Regioverband Gooi- en Vechtstreek.
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Trouw aan mensen, vertrouwen op God
Piet Hein Donner verzorgde tijdens het Congres het meditatief moment.

Het Wilhelmus aan het begin in plaats
van aan het eind van de vergadering.
Dat is een verbetering. Dan heb je
geen meditatief moment meer nodig;
zeker niet bij het begin van verkiezingen. De twee verzen die we zongen
zeggen het allemaal; trouw aan samenleving en mensen, en vertrouwen
op God. Hebben we meer inspiratie
nodig? Als we dat waarmaken, en weten te vertalen in ons handelen, dan
komen die verkiezingen wel goed.
We staan weer aan de vooravond van
een verkiezingscampagne. We stellen
vandaag een programma vast en een
kandidatenlijst. We zullen tevreden zijn
met onszelf en kritisch op anderen.
Het hoort er allemaal bij. Verkiezingen
is niet iets van een lijsttrekker, kandidaten en een partijbestuur; het is iets
van ons allemaal. En dan mogen en
moeten we elkaar bevestigen, steunen
en aanmoedigen, en dan moet je niet
al te genuanceerd doen.
Maar voor dat we daaraan beginnen,
past het om even stil te staan. Waar
zijn we mee bezig, waar gaat het om,
voor wie doen we het ook alweer? Het
Wilhelmus is daarbij een goed vertrekpunt. Het is volkslied en gezang in de
kerk. Het getuigt van politieke inzet,
van verantwoordelijkheid voor de samenleving en mensen en van besef
dat het niet alleen van ons afhangt.
Dat laatste, het besef dat het niet van
ons afhangt, is wel een gevaarlijke
gedachte in verkiezingstijd. Ik denk
niet dat we tegen het campagneteam
durven zeggen; ga maar naar huis
Jack, we winnen en als we niet winnen
was het niet de bedoeling. Hoewel;
velen in den lande zullen het misschien een verademing vinden. Denk
u eens in, als alle partijen zo dachten.
Dan blijft al het gebekvecht ons in de
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komende tijd
bespaard. We
hebben een normaal debat over
wat ieder vindt;
we laten de statistieken weg, en
vervolgens
stemt iedereen
op 22 november
zoals hij toch al
van plan was
om te stemmen.
Verkiezingen
zijn nodig. Maar
ze verdelen en
zetten mensen
tegenover elkaar, in plaats
van naast elkaar. Let wel; verkiezingen
zijn al een aanzienlijke verbetering ten
opzichte van de wijze waarop Willem
van Oranje indertijd zijn politiek gelijk
moest krijgen; anderhalve maand verkiezingscampagne in plaats van 80
jaar oorlog, dat noem ik vooruitgang.
Maar dat neemt niet weg dat verkiezingen verschillen kunnen aanzetten tot
kloven. En we hebben al zoveel wat
verdeeld in de samenleving. Uitgangspunt van onze samenleving is dat ieder uniek is en verschilt van de ander.
Sterker nog, sinds de torenbouw van
Babel zijn we verdeeld en kunnen elkaar vaak niet verstaan. Onze opdracht en verantwoordelijkheid daarbij
is om ondanks die verschillen, ondanks dat we elkaar vaak niet begrijpen, toch in vrede samen te leven en
elkaar als naaste te aanvaarden. Dat
is in gewone tijden al moeilijk genoeg.
Maar we hebben in deze tijd ook nog
eens krachtige mechanismen ontwikkeld, om alles wat maar op verschil
lijkt tot tegenstelling aan te wakkeren.

Inzet van de strijd van Willem van
Oranje was een samenleving waarin
ieder in vrijheid naar eigen diepste
overtuiging tot zijn recht kon komen.
Dat is later vertaald in vier fundamentele vrijheden; de vrijheid van mening,
van geloof, van vrees en van behoefte.
We moeten oppassen dat die vrijheden in onze tijd niet in hun tegendeel
verkeren: tot een recht om te kwetsen,
om andermans geloof belachelijk te
maken, om uit angst anderen vrees
aan te jagen, om anderen het brood uit
de mond te stoten, en om overigens
stil en onopvallend door het leven te
gaan, uit vrees dat ze over je gaan
schrijven of spreken en met je opvattingen aan de haal gaan.
Onze partij en de partijen waaruit die
is voortgekomen, zijn gevormd op het
uitgangspunt dat onze vrijheid geen
recht maar opdracht is. Dat welvaart,
vrijheid en de mogelijkheden die we
afzonderlijk en samen hebben, geen
verdienste zijn maar ons gegeven worden. En dat ze daarom ook niet primair
of uitsluitend voor eigen nut bedoeld

Pagina 9

zijn, maar om ze ten dienste van anderen te benutten en om ze vervolgens
beter door te geven aan komende geslachten dan we ze zelf gekregen hebben. Dat is ook de rode draad die door
de verzen van het Wilhelmus loopt.
Het is een uitgangspunt dat berust op
de overtuiging dat we mogen bouwen
op meer dan eigen kracht; dat is wat
we zongen in het zesde couplet.
Laten we daarom ook nu, voor we ons
in de verkiezingen storten, opnieuw
aan dat uitgangspunt wijden. Dat we
niet om eigen winst, eigen roem, eigen
naam willen winnen, maar om wat we
hebben en krijgen dienstbaar te maken aan de samenleving en aan al die

mensen daarin die steun, bevestiging
en bescherming behoeven. Dat we
niet willen heersen over mensen, maar
dienstbaar zijn aan hun samenleving;
dat het er niet om gaat steeds meer
rechten te regelen, maar om mensen
tot hun recht te laten komen; dat we
niet verantwoordelijkheid uit handen
willen nemen, maar mensen in staat
willen stellen voor anderen en met
anderen verantwoordelijkheid voor
elkaar te dragen. Als we in die geest
handelen, mogen we best de verkiezingen willen winnen en hopen dat er
zegen op rust.
Het Wilhelmus is geen partijlied, maar
volkslied. Trouw aan de samenleving

en mensen, vertrouwen op God; het
geldt voor ieder die de Nederlandse
samenleving wil dienen. Laten we die
wil dan ook bij anderen veronderstellen en onze bijdrage daaraan leveren
in het besef van die andere wedloop
waarin we betrokken zijn. In het liedboek wordt die wedloop onder het Wilhelmus verwoord met de woorden van
Paulus aan de Romeinen (Rom. 12:
10-11): Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander
ten voorbeeld, in ijver onverdroten,
vurig van geest, dient de Here.
Ik dacht, als ze het Wilhelmus aan het
begin zetten dan kan ik de tekst van
vandaag wel aan het einde zetten. '

Het bestuur van het CDA Vrouwenberaad Huizen
feliciteert de leeskring met haar 1e lustrum
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CDAccenten

Harmen Rebel op de Doulos
Zoals jullie misschien al gehoord of gelezen hebben, zit ik niet meer namens het
CDjA in het bestuur, maar ben ik vertrokken met de Doulos van Operatie Mobilisatie (OM). Vorig jaar mocht ik ruim vier
maanden stage lopen op dit schip. Het
schip was toen in het Midden-Oosten en
Oost-Afrika. Hier heb ik toen een zeer
leerzame tijd gehad en ik heb gezien wat
dit werk betekent voor mensen. Mijn
studie Integrale Veiligheidskunde is afgerond en op dit moment ben ik op een
conferentie in Dalfsen, die vooraf gaat
aan de twee jaar op de Doulos.
Wat is OM en wat doet de Doulos eigenlijk voor werk? Operatie Mobilisatie is
werkzaam in 104 landen en heeft twee
schepen in de vaart. De Logos II en de
Doulos varen van havenplaats naar havenplaats. Daar bestaat het werk uit:

• Het verlenen van praktische hulp
• Het samenwerken met plaatselijke
kerken

havensteden zijn dichtbevolkt

• Distributie van (christelijke) lectuur
Na mijn belijdenis twee jaar terug wilde
ik graag actief bezig zijn met mijn geloof.
Er zijn natuurlijk vele manieren omdat te
doen, maar nu ik het werk van de Doulos
ken, wil ik dit graag actief ondersteunen.
Wat mijn taak aan boord zal zijn is nog
niet precies bekend, maar tijdens mijn
stage werkte ik op het dek. Dat hield in
laden en lossen, wachtlopen Nu ben ik
op de conferentie in Dalfsen. Hier volg ik
allerlei seminars, teambuildingprogramma’s en maak ik kennis met
verschillende culturen. Iedereen die met
OM meegaat vanuit de hele wereld is
hier. Dit soort werk zou ik dus kunnen
doen, maar het zou ook in de machinekamer of ergens anders kunnen zijn.
Verder zal ik natuurlijk tijd besteden aan
de doelen van het schip, namelijk verlenen van praktische hulp en evangeliseren, etc.

• Bieden van een discipelschapstraining voor bemanning

• Vele mensen bezoeken de schepen:

27 augustus had ik een uitzendingsdienst in de Oude Kerk. Ik vond dit heel
bijzonder en mooi om op deze manier te

ervaren dat de kerkelijke gemeente achter me staat.
8 september vertrek ik naar Bangkok om
twee weken een veiligheidstraining te
volgen. Wanneer we inschepen vertrekken we naar Cambodja, Singapore, Maleisië en de Filippijnen. Dat ik twee jaar
aan boord blijf betekent dat ik ook mijn
activiteiten binnen het CDA voorlopig zal
stoppen. Het was leuk, ik heb veel geleerd en bij terugkomst hoop ik mij weer
in te zetten voor het CDA.
Wilt u meer weten over dit werk of vindt u
het leuk om op de hoogte te blijven van
mijn wel en wee aan boord, dan kunt u
zich aanmelden voor een nieuwsbrief die
ik zal versturen.
Voor informatie hierover kunt u contact
met mijn Thuisfront Comité opnemen. Dit
kan telefonisch: 035-5260580 of door
een mail te sturen naar
tfc@harmenopdoulos.nl.
Kijk ook op de website:
www.harmenopdoulos.nl
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IndeRaad!
Raadsvoorzitterschap burgemeester frustreert debat
Op maandag 25 september 2006
werd in de gemeenteraad gedebatteerd over een mogelijke gemeentelijke herindeling in de regio. Omdat
dit onderwerp in de portefeuille van
de burgemeester zit, was hij deze
avond de woordvoerder namens het
college van Burgemeester en Wethouders. De vice-voorzitter van de
gemeenteraad, dhr Bikkers, nam het
voorzitterschap tijdelijk over van burgemeester Van Gils, die plaatsnam
achter het spreekgestoelte. De burgemeester kon, omdat hij bevrijd was
van zijn neutrale voorzittersrol, stevig
stelling nemen tegen de opvattingen
van de raad. Hierdoor ontstond een
levendig debat tussen raad en burgemeester. Voor mij was het andermaal
een bevestiging dat het raadsvoorzitterschap van de burgemeester haaks
staat op de dualiseringsgedachte en
daarom niet meer van deze tijd is.

In 2002 is het lokaal bestuur ingrijpend gewijzigd door de invoering van
de dualisering. Het lokale bestuursmodel werd geënt op het landelijk
model. De raad moest meer tijd krijgen om zijn taken als volksvertegenwoordigend orgaan uit te oefenen,
zoals intensiever contact met burgers
en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast was een versterking van
de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende functie van
de raad het streven. Ook wilde men
voor de burger meer duidelijkheid
creëren aangaande de verschillende
taken van gemeenteraad
(volksvertegenwoordiging en controleur) en college van B&W (bestuur).
De dualiseringsoperatie in 2002 beoogde daarom een ontvlechting van
raad en college: wethouders mochten niet langer meer tevens raadslid
zijn en vice versa. De bestuursbe-

voegdheden werden bij het college geconcentreerd, waardoor
de raad zich meer
met controle bezig kon gaan houden.

Door deze functiescheiding is de
verhouding tussen college en
raad steeds meer gaan lijken op de
verhouding tussen regering en Tweede Kamer. Hier is deze scheiding al
sinds jaar en dag gemeengoed: ministers zijn geen Kamerlid en opereren in
zekere mate onafhankelijk van de fractie van de eigen partij. Op een aantal
punten gaat op lokaal niveau de vergelijking met het landelijk model echter
mank. De in mijn ogen meest storende
afwijking wordt veroorzaakt door het in
de Grondwet vastgelegde raadsvoorzitterschap van de burgemeester. Zou
deze praktijk naar het landelijke stelsel
worden vertaald, dan zou een als
Tweede Kamer-voorzitter acterende
minister-president ongetwijfeld voor
opgetrokken wenkbrauwen zorgen.

Het is niet wenselijk dat de burgemeester voorzitter is van het orgaan
dat zijn (bestuurs)handelingen controleert. Toen de dualisering werd ingevoerd konden wethouders niet langer
lid zijn van de gemeenteraad. Ook het
ambt van de gemeentesecretaris
moest aan deze ontvlechting geloven.
De functie werd opgesplitst opdat de
gemeentesecretaris niet in een ongewenste spagaat tussen raad en college zou komen te verkeren. Elke gemeenteraad kreeg daarom een eigen
(onafhankelijke) griffier. Het oogt be-

hoorlijk inconsequent dat de leden
en de secretaris van het college wél
aan de ontvlechting mee hebben
gedaan, terwijl de voorzitter nog
steeds rustig zijn dubbelfunctie vervult.

Een burgemeester die voorzitter is
van zowel het college als de raad
staat haaks op de door dualisering
bereikte scheiding tussen deze twee
organen en werkt daarom slechts
verwarring in de hand. Daarom zou
het raadsvoorzitterschap van de
burgemeester uit de Grondwet moeten worden geschrapt. Uitgangspunt
dient hierbij te zijn dat de gemeenteraad zijn eigen onafhankelijke voorzitter kiest. De Huizer gemeenteraad
heeft verklaard dat hij, zo gauw dit
wettelijk mogelijk is, zelf een voorzitter wil kiezen. Regeren is vooruitzien!

Jaap Van As

