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Jaarverslag van de secretaris van het Provinciaal/Algemeen bestuur CDA 
Drenthe  
 
Onderstaand overzicht geeft een indruk van de bezigheden van het Provinciaal Bestuur van CDA 
Drenthe in het jaar 2013. 
 
Algemeen Bestuur 
Het Algemeen Bestuur heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd. Vaste agendapunten waren de 
politieke rondblikken in de Provinciale Staten, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en in het Europees 
Parlement; de activiteiten van de afdelingen; mededelingen van het seniorenplatform, partijbestuur, 

CDJA, ledenzorg en ledenwerving, scholingsconsulent, HRM, katern, waterschapbestuurders, 
werkgroep Europa en van de bestuurdersvereniging .  

In januari wordt melding gemaakt dat de afdelingen gevraagd zijn om een plan van aanpak te 
maken voor ledenzorg en ledenwerving. De Statenfractie meldt de aandacht voor de gevangenissen. 
De highlights van de Statenfractie laten zien wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd.  
De waterschapverkiezingen voor Velt en Vecht vinden plaats in het najaar. In overleg met Overijssel 
is er gesproken over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogram.  
De Nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Drenthe in Roden was positief en gezellig.  
De HRM commissie in Den Haag is aan het reorganiseren. Er zullen meer taken en 
verantwoordelijkheden naar de provincie komen 
Jan Dubbelhuis is gestopt met zijn afvaardiging namens de waterschapbestuurders in het Algemeen 
Bestuur. Gonja Hospers zal deze taak overnemen.  

 
In februari meldt de Statenfractie dat er aandacht is voor de windmolens, het OV-bureau en het 
banenplan. De motie voor nieuwe werkgelegenheidsprojecten is overgenomen. De 
functioneringsgesprekken met de Statenleden zijn geweest en de verslagen daarvan zijn vastgesteld.  
Het document “Duidelijkheid vanuit Drenthe” wordt besproken. Opmerkingen zijn o.a.: hoe houd je 
tempo; hoe waak je ervoor dat het een intern verhaal wordt; de rol van fractie en bestuur duidelijk 
neerzetten. Het gaat ook om een inbreng op het Partijcongres.  
Door CDA Den Haag worden campagnecoaches opgeleid, inzetbaar bij de komende drie verkiezingen 
(gemeenteraad, Europa en provincie). De campagnecoaches worden toegevoegd aan het PCT. Ze 
zullen zorgen voor ondersteuning en professionalisering van de campagnestructuur. De drie 
kandidaten die vanuit Drenthe gesolliciteerd hebben worden aangemeld worden voor de opleiding. 
De kosten zijn € 500,00 per kandidaat.  
In een gesprek met het Dagelijks Bestuur geeft het Seniorenplatform aan dat men moeite heeft met 
het feit dat men geen afvaardiging heeft in het partijbestuur, dat brieven onbeantwoord blijven en 
dat men geen resoluties mag indienen.  

 
In maart wordt vanuit Eerste en Tweede Kamer gesproken over de verhuurderheffing, de 
woningcorporaties, het woondebat, de woningbouw, de economie, de digitale markt, de 
zichtbaarheid van het CDA en het Rijnlandse model. 
Vanuit de Staten wordt gesproken over het afscheid van Tanja Klip, de woonvisies, vitaal platteland, 
de N33, openbaar vervoer, en de opschaling van provincies en gemeenten. 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2012 en de begroting 2013. 
Het partijbestuur gaat aan de slag met een nieuwe afvaardiging vanuit het seniorenplatform. 
 
In april wordt de aanpak (samen met CDA Overijssel) ter voorbereiding van de tussentijdse 
waterschapverkiezingen Vechtstromen toegelicht. 
De conceptkandidatenlijst en het verkiezingsprogram zullen naar de betreffende afdelingen gestuurd 
worden. In Drenthe gaat het alleen om Emmen en Coevorden. Jan Dubbelhuis licht het 
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verkiezingsprogramma toe, thema is: Samen leven met Water. Onderwerpen zijn kostenbesparing, 
samenwerking met Duitsland en opgave voor de toekomst: het vasthouden van water. Door de fusie 
gaan beide waterschappen 11 miljoen besparen. Via natuurlijk verloop zullen 60 arbeidsplaatsen 
geschrapt worden. De vergadering stemt in met het programma. 
Voor de kandidatenlijst gaat de procedure uit van de verdeling dat Drenthe een plek heeft op 
nummers 2, 5,9 en 13. De selectiecommissie bestaat uit 3 mensen uit Overijssel en Rein van Dijk en 
Sjouke Vrij uit Drenthe. Er is met 28 kandidaten gesproken. Het aantal verkiesbare plaatsen is 
ongeveer 6. Nummer 1 op de lijst is het beoogd lid van het Dagelijks Bestuur. De fractie mag zelf een 
fractievoorzitter kiezen. Op 24 juni 2013 wordt het program en de kandidatenlijst in de ALV 
vastgesteld. 
Een thema in het project “Duidelijkheid vanuit Drenthe” is solidariteit tussen de generaties. 
Gesproken is hoe er invulling en duidelijkheid geven kan worden aan dit thema.  
De ALV van 24 juni wordt gehouden in zuidoost Drenthe. Het thema is Water en Landbouw. De ALV 
van 11 november wordt gehouden in de Voorhof te Westerbork.  
Na een gesprek heeft een kandidaat zich teruggetrokken ter invulling van de vacature vicevoorzitter. 
Het Dagelijks Bestuur zoekt verder.  
Op 15 maart is een bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen geweest over campagnewensen 
en thema's. De meeste afdelingen waren aanwezig .  
Ernst Mulder is voor de laatste keer aanwezig als DB-lid en vicevoorzitter. Hij bedankt het AB voor 
het vertrouwen. De voorzitter dankt hem voor zijn bijdragen.  
 
In mei deelt de voorzitter mede dat hij deze zomer verhuist naar Zwolle, dus buiten de provincie. 
Statutair hoeft de voorzitter van de provinciale afdeling niet in de provincie te wonen. Op voorstel 
van de overige leden van het DB gaat het AB akkoord dat de voorzitter zijn termijn van 4 jaar 
afmaakt. 
Voorafgaand was er een brede CDA Drenthe vergadering over plaatsing van windmolens. Het CDA 
worstelt er mee, vooral is het probleem dat geen draagvlak is gecreëerd en dat breekt nu op.  
Vanuit de Eerste Kamer wordt verhaald over de voorgestelde verandering van de winkeltijdenwet, de 
wet wordt er beter door (misbruik van de toeristische voorwaarde vervalt immers) , maar CDA is 
vanouds tegen winkels open op zondag. 
De CDA fractie in de Staten ergert zich aan het feit dat PvdA en VVD Statenleden zich als “stemvee” 
gedragen en dus niet luisteren of gevoelig zijn voor argumenten in het Statendebat. De CDA fractie 
heeft zich verbaasd over een uitstapje op kosten van de provincie door commissaris en leden van GS 
naar Denemarken om te bestuderen het effect van het opheffen van provincies.  
Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met de benoeming van AB-lid Romy Frensen in de vacature van 
vicevoorzitter . 
Er wordt een oproep gedaan of elke afdeling tenminste 2 tot 3 congresgangers naar de 
bijeenkomsten van de congresgangers afvaardigt.  
Aandacht is er voor de CDA website en het daarin invoegen van de websites van de plaatselijke 
afdelingen. De ervaringen zijn niet overal positief.  
De Scholingsconsulent kondigt een bijeenkomst aan over dementievriendelijk ouderenbeleid door 
gemeenten. Op 5 oktober is er een cursus over campagnevoeren, op 9 en 23 november zijn er 
cursussen voor aspirant raadsleden. 
 
In juni wordt ten aanzien van de waterschapverkiezingen gemeld dat er vanuit Drenthe geen 
wijzingen zijn met betrekking tot de kandidatenlijst. Dit in tegenstelling tot Overijssel waar wel een 
en ander wijzigt. Dit komt mede doordat daar 10 van de 16 afdelingen niet hebben gestemd. Op het 
verkiezingsprogram zijn geen amendementen ingediend.  
In het partijbestuur is besloten dat er gestemd kan worden op de lijsttrekker voor de Europese 
verkiezingen. 
De bijeenkomst over dementie was boeiend en informatief. De opkomst viel helaas wat tegen. 
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Esther de Lange geeft aan dat ze graag aanhaakt bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gedachte is 
om elkaar te versterken. Ze doet dit graag op de punten die Europa ook raken. Afgesproken wordt 
dat de campagnecoaches er mede voor zorgen dat de link tussen de Europese en 
gemeenteraadsverkiezingen wordt gemaakt. 
 
In september wordt aangekondigd dat een lijsttrekkersdebat voor de Europese verkiezingen op 12 
oktober zal plaatsvinden in Drenthe. Het CDJA congres wordt op 15 en 16 november gehouden in 
Speelstad Oranje. Thema is voedselzekerheid. 
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de campagnespecialisten. Helaas is Ruurd Vos gestopt als 
campagnespecialist. Reden was dat hij zich niet kan vinden in standpunten van het CDA. Tijdens de 
training hebben de campagnespecialisten geleerd hoe organisatorisch een campagne wordt opgezet 
en hoe een efficiënte campagne gevoerd wordt. De invulling verschilt per afdeling en gebeurt in 
overleg met de afdelingen.  
 Alle afdelingen krijgen het verzoek om aan te geven of ze nog op of aanmerkingen hebben op de 
stukken over het HRM beleid, hoe de afdelingen dit beleid implementeren en wie er 
verantwoordelijk is. Het provinciaal HRM beleid wordt binnenkort nader ingevuld door Leo van Dijk 
en Rein van Dijk. Verder meldt Leo van Dijk dat één afdeling gebruik heeft gemaakt van de 
wethouderpoule. Inmiddels is er ook een burgemeesterspoule.  
In oktober is de volgende bijeenkomst van de congresgangers, de afdelingen hebben hierover een 
brief ontvangen met het verzoek om vacatures in te vullen en de deelname uit te breiden. 
Penningmeester Tibbe Breimer treedt eind 2013 af. Hij wil zijn zaken graag afronden per 1 januari 
2014. De vergadering gaat akkoord met een selectiecommissie bestaande uit Jaap van der Linden, 
Martijn Reinders en Bert van Maanen.  
De stand van zaken van de voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen wordt doorgenomen. 
 
In oktober wordt meegedeeld dat het niet zal lukken om op de ALV van 11 november 2013 een 
nieuwe penningmeester te benoemen. Tibbe Breimer geeft aan dat hij penningmeester zal blijven 
totdat er een nieuwe penningmeester is.  
De verwachting is dat CDA Drenthe financieel dit jaar met een klein tekort zal uitkomen. Zorgenpunt 
is het dalende ledenaantal. Dankzij een legaat en de algemene reserve kunnen we tegen een stootje.  
Aan de kostenkant zit weinig ruimte om te besparen. De penningmeester dankt iedereen voor het 
voorbeeldige declaratiebeleid. Dankzij de herziene landelijke bijdrageregeling kunnen we de 
burgemeesters nu vragen om een bijdrage. De bijdrage van de burgemeesters gaat naar de 
provinciale afdeling. De vergadering gaat akkoord om het tekort ten laste te brengen van de 
Algemene Reserve.  
Op 12 oktober is er een lijsttrekkersdebat tussen Wim van de Camp en Esther de Lange. Vervolgens is 
er een bijeenkomst over communicatie en campagnevoeren.  
Er een debat in de Eerste Kamer over de pensioenen. De verwachting is dat het CDA nee zal zeggen 
tegen dit voorstel.  
Roy Meijer doet de oproep aan de plaatselijke campagnemensen om aanwezig te zijn op de 
bijeenkomsten van het Provinciaal Campagneteam . 
Het partijbestuur is druk met de partijvernieuwing. De bedoeling is dat er meer ruimte komt voor 
permanent inhoudelijk debat en de inbreng van de leden. Ook wil men graag een slagvaardiger en 
efficiënt partijbestuur.  
Het CDJA Congres staat gepland voor 15 en 16 november. Er zijn plannen om een bijeenkomst te 
organiseren met Esther de Lange, Jan Mulder en Harm Evert Waalkens.  
Johan Beijering vraag aandacht voor de cursus kandidaat raadsleden. Volgend jaar komt er een 
cursus collegeonderhandelingen. Op 29 november in de Spaarbankhoeve zullen Anno Wietze 
Hiemstra en Frits Alberts een inleiding verzorgen; de doelgroep is alle lijsttrekkers en alle AB leden.  
 
In december deelt de Statenfractie mee dat Bert Peters Gerard Klein Koerkamp zal opvolgen als 
beleidsmedewerker.  
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In de vacature van penningmeester stelt het DB voor Peter Raven te benoemen. De vergadering gaat 
akkoord. Tibbe Breimer zegt toe de jaarrekening van 2013 nog op te maken. In de ALV van april zal 
Tibbe Breimer afscheid nemen.  
Het lijkt dat de procedure voor ontheffing van de vereisten om CDA-ers op de lijst te zetten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen niet helemaal bekend is bij alle afdelingen.  
De informatie over de voorbereiding van gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat overal de lijsten 
en verkiezingsprogram zijn vastgesteld. Een lijstverbinding vereist een goede afweging. Het 
partijbestuur is daar terughoudend in.  
Er is een goede bijeenkomst geweest met de ledenwervers. Op 12 oktober was er een bijeenkomst 
met de campagnemensen uit Drenthe waar ook gesproken is over de webapp. Dit geeft aan waar 
onze leden zitten en onze doelgroepen zitten.  
Op 25 januari staat een bijeenkomst gepland over collegeonderhandeling.  
Bij de waterschapverkiezingen Vechtstromen was de uitslag met 5 zetels voor het CDA goed. Helaas 
is de tweede Drentse kandidaat er buiten gevallen door voorkeursstemmen vanuit Overijssel.  
Er is landelijk een discussie gaande over de invulling van de Werkgroep Europa. Tot op heden zijn er 
in Drenthe op basis van verzoeken een aantal bijeenkomsten geweest. De meeste naar aanleiding 
van het Europamanifest. Het vastgestelde manifest werd echter door Den Haag niet echt gedragen  
 
 
Algemene ledenvergaderingen 
Er zijn in 2013 door het AB drie algemene ledenvergaderingen belegd en een nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Traditioneel was er op zaterdag 5 januari 2013 een Nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer in de 
Zalencentrum de Pompstee te Roden. De bijeenkomst werd geopend door Martijn Reinders, 
voorzitter CDA Drenthe; daarna spraken Henk Klaver, voorzitter Statenfractie; Henk van Hooft, 
voorzitter Bestuurdersvereniging; Agnes Mulder, Tweede Kamerlid en Roy Meijer, voorzitter CDJA. 
Het was een mooie bijeenkomst, een goede opkomst, en in een goede sfeer  

 
Op 22 april was er een ALV in de Molenhoeve te Echten. Deze korte ALV ging vooraf aan een 
werkbezoek van Mona Keijzer. 
De procedure ter vaststelling van de provinciale invulling van de kandidatenlijst voor de tussentijdse 
Waterschapverkiezingen Vechtstreken werd vastgesteld. Het jaarverslag CDA Drenthe 2012, het 
financieel jaarverslag CDA Drenthe 2012 en de begroting 2013 werden goedgekeurd.  
Afscheid werd genomen van Ernst Mulder, vicevoorzitter CDA Drenthe en van Jan Brugge en van 
Sjouke Vrij als lid Provinciaal Algemeen Bestuur namens afdelingen resp. Tynaarlo en Meppel. 
Benoemd werd Daniella Verweij als lid Provinciaal Algemeen Bestuur namens afdeling Tynaarlo. 
Ook was er een afscheid van Kor Kleefman, voorzitter Seniorenplatform en werd Tieme Bork tot 
nieuwe voorzitter Seniorenplatform benoemd. 
 
Op 24 juni was er een ALV in zaal Wielens te Noord-Sleen. De kandidatenlijst voor het waterschap 
Vechtstromen en het verkiezingsprogram ‘Samenleven met water’ werden vastgesteld. 
Romy Frensen werd benoemd tot vicevoorzitter van CDA Drenthe.  
Agnes Mulder, lid CDA fractie 2e Kamer, doet verslag van enkele zaken die afgelopen periode 
gespeeld hebben. De CDA-fractie is bezig om de invloed en de participatie van burgers wat betreft de 
aanleg van windmolens formeel vast te leggen. Er verdwijnen veel overheidsdiensten (o.a 
gevangeniswezen) uit het noorden met instemming van de PvdA, terwijl die partij (motie Heijnen) 
juist aandacht heeft gevraagd voor de verdeling van de rijksdiensten.  
Esther de Lange, lid EVP fractie Europees parlement, zegt dat de onderhandelingen over het nieuwe 
landbouwbeleid nog in volle gang zijn. Europa heeft met drie uitdagingen te maken: water en 
voedsel, grondstoffen en energie. Bovendien moet Europa hard werken om het eigen huis op orde te 
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krijgen. In de BankenUnie moet Europa moet geregeld worden wie betalen als een systeem bank 
dreigt om te vallen.  
Roelof Tuin, fractievoorzitter CDA Borger Odoorn, landbouwer, geeft een beeld van de agrarische 
sector ( 600 bedrijven) in Z.O. Drenthe. Het gaat momenteel goed in de akkerbouw. Maar de prijzen 
zijn afhankelijk van schommeling. Een slechte oogst ergens in de wereld doet in Europa de prijzen 
stijgen. Wereldwijd goede oogsten doen de prijzen dalen. In het nieuwe Europese landbouwbeleid 
worden toeslagen en subsidies gehalveerd. Het melkquotum wordt afgeschaft. Bedreigingen zijn de 
klimaatverandering (meer regen), overmaat aan regelgeving ook uit Europa en de financiering van de 
bedrijfsopvolging. Kansen zijn toepassen duurzame energie, opbrengst verhogen door precisie 
landbouw, sensortechnologie en gebruik van duurzame productiemiddelen.  
Freek Ensink, lid CDA fractie waterschap Velt en Vecht, verhaalt dat de bankencrisis er toe heeft 
geleid dat waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel zijn uitgekomen bij een fusie. De naam 
van het nieuwe waterschap wordt Vechtstromen. Dit waterschap ligt voor het grootste deel in 
Overijssel. Vechtstromen is een robuust waterschap dat tegen lagere kosten haar taak kan uitvoeren. 
Gevolg, de tarieven in het Velt en Vecht gebied gaan 20% naar beneden. In totaal zullen door de fusie 
60 arbeidsplaatsen verdwijnen. De begroting mag jaarlijks niet meer dan met de inflatie stijgen met 
als basis 1 jan. 2014.  
 
Op 11 november was er een Algemene Ledenvergadering van CDA Drenthe in de Voorhof te 
Westerbork. 
De lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen is bekend. Helaas staan er weinig noordelingen op de 
lijst. Dit mag over vijf jaar anders. Het concept verkiezingsprogram voor de Europese verkiezingen is 
klaar. Alle afdelingen kunnen voor 1 december 2013 de amendementen op het verkiezingsprogram 
inleveren bij het Algemeen Bestuur.  
De realisatie van de begroting 2013 laat een bescheiden tekort zien. Dit heeft te maken met het 
dalende ledental en de lage rente. Besloten is om zuinig aan te doen en geen aanpassing te doen in 
de personeelskosten. Dankzij het vermogen is er ruimte om het tekort op te vangen. De vergadering 
stemt in met de herbenoeming van de heer R.J. van Dijk als secretaris van het Algemeen bestuur 
Drenthe en met de benoeming van de heer A. Weishaupt als lid van het Algemeen Bestuur namens 
de afdeling Westerveld.  
Greetje de Vries, lid van de Eerste Kamer, geeft een beeld van de historie, de positie en de invloed 
van de Eerste Kamer. Sedert 1983 kennen de leden een zittingsperiode van 4 jaar en worden alle 
leden tegelijk gekozen door de provinciale staten. De 1e Kamer heeft niet als eerste doel het goede 
te bevorderen, maar om het verkeerde voorkomen. De Kamer kan wetsvoorstellen niet amenderen, 
maar alleen kan voor of tegen stemmen. De 1e Kamer kijkt naar de samenhang van de wetgeving en 
de invloed op aangrenzende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld het voorstel van de ‘huurdersheffing.’ 
Welke gevolgen heeft dat voor de bouw en de werkgelegenheid? De nieuwe pensioenwet, welke 
gevolgen heeft dat op de toekomstige generaties? De CDA-fracties 1e en 2e Kamer werken 
tegenwoordig meer en eerder samen. Het probleem met de wetgeving door de huidige regering is 
dat belastinggeld binnen halen het belangrijkste uitgangspunt is.  
Henk Klaver, Statenfractie, verhaalt dat Drenthe hoort tot de top van de vakantieprovincies. Het geld 
dat in Marketing Drenthe is gestoken begint vruchten af te werpen.  
 De 500.000 euro die is geïnvesteerd heeft 91 banen opgeleverd en er zijn 8 mensen uit de 
kaartenbakken aan werk geholpen. Andere vraagstukken zijn vliegveld Eelde, windmolens, 
betaalbare natuur. De CDA wil af van een overheid die handelt volgens regels, maar een samenleving 
waarin bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken met de overheden. Het 
MKB is de motor van de Drentse samenleving. Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor aantrekkelijke 
financieringen voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. De provincie heeft 
minder geld beschikbaar, de jaren 2014 en 2015 zijn met kunstgrepen nog in evenwicht te houden. 
Maar in de jaren daarna wordt het knijpen. Het CDA voorstel: haal de broekriem nu aan zodat hij in 
de jaren daarna minder aangehaald hoeft te worden kreeg onvoldoende steun. Het 
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rekenkamerrapport heeft duidelijk gemaakt dat het rendement van de miljoenen investeringen in de 
sensortechnologie te weinig heeft opgeleverd.  
Omdat er geen gebiedsvisie was, waren particuliere investeerders in staat windmolenplannen te 
maken van zodanige omvang dat ze rechtstreeks onder de supervisie van Economische zaken zouden 
vallen. Om dat te voorkomen heeft de provincie een gebiedsvisie voor het veenkoloniale gebied 
opgesteld met kleinere windmolenparken. Het is van de slechte oplossingen de minst slechte. De 
CDA Statenfractie heeft mede gezorgd voor minder hoge molens, groter afstanden tot woningen, 
grotere onderlinge afstand en bewoners participatie.  

 

 
Leden CDA Drenthe 
Het aantal leden in Drenthe bedraagt 2479 eind 2012 en 2395 eind 2013. Gedurende het verslagjaar 
zijn 12 afdelingen actief.  
 

Het bestuur van de provinciale afdeling is eind 2013 als volgt samengesteld: 

Dagelijks Bestuur  

M. Reinders     voorzitter 
R.J. van Dijk      secretaris 
T. Breimer     penningmeester 
R. Frensen      vicevoorzitter 
J. van der Linden     ledenzorg en ledenwerving 
       

Algemeen Bestuur  

J. v.d Heide     afdeling Aa en Hunze 
H. van de Wal     afdeling Assen 
A. van Maanen     afdeling Borger/Odoorn 
R. Frensen     afdeling Coevorden 
T. Mendelts     afdeling Emmen 
J.J. van der Wilden    afdeling Hoogeveen 
J. van der Woerdt    afdeling Meppel 
Th. Hilberts     afdeling Midden Drenthe 
B. Janssen     afdeling Noordenveld    
D. Verweij     afdeling Tynaarlo 
A. Weishaupt     afdeling Westerveld 
W. Brouwer     afdeling de Wolden 
R.J.E. Meijer     CDJA 
 

Adviseurs van het AB 

A. Mulder     Tweede Kamerfractie 
G. de Vries-Leggedoor    Eerste Kamerfractie 
E. de Lange     Europees parlement 
H. Klaver     Statenfractie 
H.G. Jumelet     PCT 
L.A. van Dijk     HRM consulent 
J. Beijering      Scholingsconsulent 
T. Bork      Senioren CDA Drenthe 
B. Wiegman     Bestuurdersvereniging 
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Stichting Provinciaal CDA Partijbureau Drenthe 

Ter ondersteuning van de provinciale afdeling van het CDA functioneert de stichting Provinciaal CDA 
Partijbureau Drenthe. In dienst van de stichting zijn mevrouw J.A. Klooster en mevrouw C.F.M. 
Brouwer-Dekker.  Mevrouw Brouwer is gedetacheerd bij de CDA-Statenfractie en mevrouw Klooster 
bij het CDA-bureau. 
 
Het bestuur van de Stichting Provinciaal CDA Partijbureau Drenthe is als volgt samengesteld: 
 

M. Reinders    voorzitter 

R.J. van Dijk    secretaris 

T. Breimer    penningmeester 

W.L.M. Mastwijk   lid 

H.J. van der Ven   lid 

 
 
 
R.J. van Dijk, 
secretaris 
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Jaarverslag ledenzorg en Ledenwerving 
 
In 2013 werden er twee bijeenkomsten gehouden met (bestuurs)leden van de afdelingen die de  
Ledenzorg en Ledenwerving behartigen.  
Op maandag 18 maart 2013 waren in de Voorhof te Westerbork acht afdelingen vertegenwoordigd 
en één afdeling met kennisgeving afwezig. De ledenzorg stond op deze bijeenkomst centraal. Aan de 
hand van een inventarisatie, die na een belronde door de voorzitter was opgesteld, werd 
uitgewisseld wat elke afdeling doet aan ledenzorg.  
Aandacht voor leden blijkt uit het meeleven met het wel en wee van de leden. Kerstkaarten, 
verjaardagskaarten, persoonlijke contacten met nieuwe leden, een ledencontactblad zijn de 
middelen die afdelingen daarvoor hanteren.  
Sommige fracties stellen leden in de gelegenheid om mee te leven met het werk van de fractie: door 
middel van een grote steunfractie, door een directe mailing naar leden na afloop van fractie- en 
raadsvergadering.  
Hier en daar gaan fractie en bestuur op wijksafari om met mensen in wijken of dorpen te bespreken 
wat er leeft. Op zoek naar nieuwe raadsleden zijn er advertenties geplaatst met een grote respons. 
Waar mensen op thema’s mensen bijeengebracht worden, valt het verschil tussen leden en niet-
leden weg. Mensen praten dan over wat hun bezighoudt.   
Er wordt op deze bijenkomst een concept ledenzorgplan geïntroduceerd naar een voorbeeld van de 
afdeling Dalfsen. De afdelingen wordt gevraagd een eigen invulling aan zo’n plan te geven.  

Op de bijeenkomst van 30 september waren 6 afdelingen en het CDJA vertegenwoordigd. De 
bijeenkomst wordt begonnen met een korte bespreking van de 7 principes die Sybrand Buma heeft 
geïntroduceerd. Het leidt meteen tot een betrokken en zinvolle discussie.  
De ledenwerving staat deze avond op de agenda. Landelijk onderzoek van het bureau Motivaction 
laat zien in welke mentaliteitsgroepen het CDA scoort. Het lijkt erop dat onze kiezers vaak 
behoudender zijn dan de leden van besturen en afdelingen. Doelgroepen die onze aandacht 
verdienen zijn: jongeren ( we hebben gelukkig een actieve CDJA in Drenthe), ouderen, ondernemers, 
vrouwen, MBO’ers, werknemers in de zorg, allochtonen.  
Allerlei suggesties om leden te werven worden uitgewisseld: zorg dat het leuk is bij het CDA/CDJA, 
zorg voor goede contacten met de pers, maak een verkiezingsprogramma rond de maatschappelijke 
thema's. Bezoek samen bedrijven en verenigingen. Het is belangrijk om uitleg te geven aan ouderen 
over zorg, pensioenen etc. Op welke partij stemmen vrouwen eigenlijk? Zijn er in Drenthe ook 
Christenmigranten? Organiseer in plaats van een ALV eens een serie bezoeken bij leden, groepen en 
verenigingen. Er leven veel ideeën. Het uitwisselen van de ideeën motiveerde de aanwezigen. In 
sommige afdelingen bestaat een werkgroep Ledenzorg/Ledenwerving die gecoördineerd te werk 
gaat en continu bezig blijft, ook na verkiezingstijd.  
Inmiddels is er de landelijke informatiebron Dirk, die allerlei gegevens aanbiedt over de wijk waar 
men woont. Die informatie kan leiden tot een strategische aanpak van de ledenwerving en van de 
inzet van het campagneteam  in verkiezingstijd.   
Tot slot: er leeft enthousiasme onder de ledenwervers van de afdelingen. Het is van belang hun werk 
in de besturen te steunen en te stimuleren.  
 
Jaap van der Linden, DB-lid ledenzorg/ledenwerving. 
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Toelichting van de penningmeester op de financiële jaarstukken 2013  

Het jaar 2013 is afgesloten met een tekort van € 396 terwijl een tekort van € 480 was begroot.  Een 
acceptabel resultaat.                                                                                                                                                         
Het resultaat is wel beïnvloed door tegenvallende contributie-opbrengsten. Deze zijn lager dan 
begroot. De daling is een gevolg van de daling van het ledental. Het ledental ultimo 2013 bedraagt 
2395, terwijl dat per 31 december 2012 nog 2479 was. Een daling met 3,4% (landelijk 3,9%).                          
In 2013 was er sprake van incidentele uitgaven voor campagnecoaches en een bijdrage in de 
ontwikkelingskosten van de app DIRK. De kosten van de campagnecoaches (€ 1500) zijn gedekt uit de 
voorziening permanente campagne en uit een bijdrage van € 40 per afdeling van de gemeentelijke 
afdeling. De bijdrage in de kosten van de ontwikkeling van DIRK ( € 1026) is deels gedekt door het 
nog resterende bedrag van de voorziening permanente campagne. Het restant is ten laste van de 
jaarrekening 2013 gebracht.  De bijdragen van de provinciale afdelingen voor het project 
ontwikkeling app DIRK zijn naar rato van de provinciale ledentallen. Het saldo van de voorziening 
permanente campagne is door de twee bestemmingen nihil geworden.                                            
Zonder de bijdrage aan de app DIRK zou er zelfs sprake zijn van een bescheiden overschot van € 77.  
Tegenover tegenvallers staan ook enkele meevallers. De kosten van bijeenkomsten zijn grotendeels 
door bijdragen van derden gedekt.                                                                                                                    
De voorziening Europa is gestegen vanwege de afspraak met de EVP, dat de bijdragen van de EVP 
voor 50% gereserveerd worden voor de voorziening Europa. Het is de bedoeling deze voorziening 
aan te spreken voor de kosten van de campagne Europese Verkiezingen 2014.                                     
Het verkiezingsfonds is op de balans ter wille van de duidelijkheid gesplitst in een deel Provinciale 
Staten en in een deel Waterschappen.                                                                                                                                      
Voor het eerst komt de voorziening Scholing op de balans. Dit komt doordat de eigen bankrekening 
voor scholing in het kader van de overgang van de ING-bank naar de RABO-bank is opgeheven. De 
gelden zijn overgeboekt op de rekening van CDA Drenthe. In 2013 is 50% van het door het 
Steenkampinstituut beschikbaar gestelde budget besteed. De provinciale afdeling kan geen beroep 
doen op het onbestede bedrag van dit budget.  

Het Algemeen Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor het tekort ten laste                                                    
te brengen van de Algemene Reserve en in te stemmen met de jaarstukken.  

 Stichting Provinciaal CDA Partijbureau Drenthe 

Het personeel van de CDA Afdeling en de Statenfractie is in dienst van de Stichting Provinciaal 
Partijbureau. De jaarstukken zijn na positieve advisering door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 
Deze jaarrekening is ter informatie bijgevoegd.  

 

Tibbe Breimer                                                                                                                                                     
penningmeester CDA Drenthe                                                                                                                
penningmeester Stichting Provinciaal CDA Partijbureau Drenthe 
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Resultatenrekening 2013 CDA Drenthe 
     

         

     
rekening rekening  begroting  rekening  

     
2011 2012 2013 2013 

         Inkomsten 
       

         Contributie leden 
   

25392 24620 24000 23249,62 

Statenfractie/bestuurders waterschappen 3488 4800 3900 3000,00 

Giften 
    

625 570 500 455,00 

Interest 
    

981 1143 2100 2057,22 

Bijdrage EVP fractie, bijeenkomsten  
 

442 
 

500 611,20 

Bijdrage EVP fractie, voorziening Europa 
    

611,20 

Ontrekking ledenwerving  
    

250 135,05 

Ontrekking voorziening Internet 
 

238 238 250 280,60 

Ontrekking verkiezingsfonds 
  

22020 
  

1000,00 

Ontrekking Permanente campagne 
    

1572,61 

Bijdragen gemeentelijke afdelingen campagnecoaches 
  

480,00 

Financiële actie Statenverkiezingen 
 

11500 
   Bijdrage CDA Den Haag 

   
700 

  Bijdragen derden bijeenkomsten 
 

2067 662 500 748,65 

Bijdragen derden katern 
  

429 212 300 308,75 

Resultaat Stichting 
   

365 344 420 416,21 

Overboeking scholingsbudget 
     

2473,94 

Steenkamp Instituut 
     

1571,00 

Eigen bijdragen cursisten  
     

300,00 

Vermogenscorrectie met Stichting 
 

842 
   Legaat 

    
37500 9029 

  Tekort 
     

541 480 396,23 

         Totaal 
    

105889 42859 33200 39667,28 
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rekening rekening  begroting rekening 

     
2011 2012 2013 2013 

         Uitgaven 
        

         Personeelslasten 
   

16771 16977 17500 17961,39 

Bureaukosten 
   

1848 1801 1800 1014,87 

Vergaderkosten 
   

1925 1860 2000 1569,95 

Bijeenkomsten 
   

3321 3215 2500 2348,85 

Reiskosten 
   

1322 2400 2400 1796,09 

Representatie 
   

264 574 500 515,45 

Ouderenplatform 
   

219 216 200 262,80 

Internet 
    

238 238 250 280,60 

PCT 
    

182 275 200 548,80 

Campagnecoaches 
      

1500,00 

Bijdrage ontwikkeling app (Dirk) 
    

1025,55 

Bijdrage campagne Vechtstromen 
    

1000,00 

Campagne Statenverkiezingen 
 

33520 
   Katern 

    
1650 1224 1200 1251,74 

CDJA 
     

250 250 250,00 

CDA-Vrouwenactiviteiten 
  

240 
 

250 250,00 

Ledenwerving 
     

250 135,05 

Kosten scholing 
      

1868,15 

Toevoeging Voorziening Scholing 
    

2476,79 

Toevoeging Verkiezingsfonds 
  

3488 4800 3900 3000,00 

Toevoeging Voorziening Europa 
    

611,20 

Toevoeging legaat aan reserves 
 

37500 9029 
  Vermogenscorrectie Stichting 

  
842 

   Overschot 
   

2559 
   

         Totaal 
    

105889 42859 33200 39667,28 
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Balansen Jaarrekening 2013 CDA Drenthe 
     

         Balans per 1 januari 2013 
      

         Activa 
    

Passiva 
   

         Bank 
  

94114,13 
 

Algemene Reserve 
 

73776,70 

Nog te ontvangen contributie 2443,79 
 

Verkiezingsfonds 
 

17844,08 
Nog te ontvangen van 
Stichting 1023,07 

 
Permanente campagne 1572,61 

     
Reservering Europa 

 
2227,00 

     
Reservering internet 1112,26 

     
Reservering ledenwerving 706,00 

     
Nog te betalen kosten 342,34 

         

   
97580,99 

    
97580,99 

         

         Balans per 31 december 
2013 

      

         Activa 
    

Passiva 
   

         Bank  
  

97892,16 
 

Algemene reserve  
 

73776,70 

Nog te ontvangen contributie 2450,42 
 

Verkiezingsfonds/Prov. Staten 14906,58 
Nog te ontvangen 
tegemoetkoming 93,00 

 
Verkiezingsfonds/Waterschappen 4937,50 

Nog te ontvangen van 
Stichting 38,61 

 
Reservering Europa 

 
2838,20 

Resultaat 2013 (tekort) 396,23 
 

Reservering Internet 831,66 

     
Reservering ledenwerving 570,95 

     
Scholing  

  
2476,79 

     
Nog te betalen kosten 532,04 

         

   
100870,42 

    
100870,42 
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Stichting Provinciaal CDA-partijbureau Drenthe 
    

         

   
Balans per 1 januari 2013 

   

         Activa 
    

Passiva 
   Bank 

  
5653,17 

 
Stichtingskapitaal  

 
90,76 

     
Terug naar Statenfractie 2014,96 

     

Terug naar Gemeenteraadfractie 
Assen 209,74 

     
Terug naar Provinciale afdeling 1023,07 

     
Nog te betalen aan belastingdienst 745,00 

     
Reservering vakantiegeld 1153,43 

     
Resultaat 2012 

 
416,21 

   
5653,17 

    
5653,17 

         

         

   
Balans per 31 december 2013 

   

         Activa 
        Bank 
  

3445,27 
 

Stichtingkapitaal  
 

90,76 

     
Terug naar Statenfractie 1079,49 

     
Terug naar Provinciale afdeling 38,61 

     
Nog te betalen aan belastingdienst 857,00 

     
Reservering vakantiegeld 1103,82 

     
Resultaat 2013 

 
275,59 

   
3445,27 

    
3445,27 

         Resultatenrekening 2013 
      

         Inkomsten 
       Bijdrage Provinciale CDA-afdeling Drenthe 

 
17961,39 

  Bijdrage CDA Statenfractie Drenthe (loonkosten) 
 

27720,51 
  Bijdrage CDA Statenfractie Drenthe (administratie) 580,00 
  Incidentele baten 

    
33,19 

  

      
46295,09 

  

         Uitgaven 
        Loonkosten personeel 

   
44388,50 

  Verzekeringen 
    

1293,40 
  Kosten 

computerprogramma 
   

240,79 
  Bankkosten 

    
96,81 

  Resultaat 
     

275,59 
  

      
46295,09 
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Jaarverslag CDJA  

Voorwoord 

 
Vorig jaar schreef ik over de kerstnachtdienst. Dit jaar wil ik dat opnieuw doen. De kerstnachtdienst 
is een mooi moment om, gelovig of niet, de bakermat van onze beschaving te herdenken. Het is veel 
te simpel om te stellen dat de geboorte van Jezus, wat het begin van het Christendom betekende, de 
pilaar is waar onze westerse samenleving op steunt. Wel vind ik dat je kunt stellen dat de geboorte 
van Jezus een enorme stempel heeft gedrukt op onze huidige leefwereld. Immers de religie die 
voortkwam uit deze geboorte heeft ruim 1700 jaar veel invloed gehad op de cultuur, economie, 
filosofie en politiek. In 380 na Chr. riep Keizer Theodosius I van het Oost-Romeinse rijk samen met  de 
West-Romeinse keizers Gratianus en Velentianus II het Christendom uit tot staatsgodsdienst. 
Hiermee werd een besluit genomen die een grote impact zou hebben op onze Westerse 
geschiedenis. Zonder de geboorte van Jezus had die ontwikkeling nooit plaatsgevonden. Naar mijn 
mening is het belangrijk voor een ieder, gelovig of niet, dit te beseffen tijdens de kerst en zeker 
tijdens de kerstnachtdienst. 
 
Tijdens deze dienst werd in de overdenking de ‘participatiesamenleving’ van o.a. heer Rutte 
aangehaald. Onze glimlachende premier neemt dit woord nogal eens in de mond. Volgens de 
voorganger was het maar de vraag of een dusdanige participatiesamenleving een goede ontwikkeling 
was. Immers, de maatschappij die Rutte creëert heeft meer weg van een maatschappij waarin 
iedereen moet participeren op een manier die voor hen wordt bepaald door de politiek. Volgens hem 
moeten mensen uit eigen overtuiging participeren op een eigen gekozen manier. Je moet mensen 
laten nadenken en geïnspireerd laten raken om hen te overtuigen dat participeren de spil is die een 
samenleving overeind houdt. Dan krijg je pas een echte participatiesamenleving. Nu krijgen we 
allemaal boze mensen die de denkstap hebben overgeslagen. Zij moeten participeren, maar van 
harte gaat het niet.  
 
Op dit punt raakte de dominee bij mij een snaar. Volgens hem moesten mensen overtuigd zijn van 
iets. Als ik een persoon zou vragen wie hij/zij is en waar hij/zij voor staat, dan zou deze persoon hier 
makkelijk een antwoord op moeten kunnen geven. Echter vraag ik me af of dit nog wel een haalbare 
kaart is. Het lijkt wel alsof wij Nederlanders zo verwend zijn dat wij geen politieke of religieuze 
overtuiging meer nodig hebben. Komt dat door onszelf als mensen of door een identiteitsloze 
politiek? Ik denk dat we hier te maken hebben met een zichzelf versterkend proces. Als je een 
samenleving hebt waarin mensen steeds minder politieke en religieuze overtuigingen hebben, dan 
wordt de politiek op den duur ook identiteitslozer. Dit komt doordat steeds minder overtuigde 
mensen haar voeden dan voorheen. Als politieke partijen stukje bij beetje minder identiteit 
vertonen, dan worden mensen ook weer minder gevoed met overtuigingen dan voorheen. Om de 
ontwikkeling te kenteren moet je weten wat je overtuiging is om hem vervolgens uit te dragen. Dit 
laatste is letterlijk de missie die het CDJA Drenthe zich het komende jaar stelt. 
 
Willen wij als CDJA Drenthe een overtuiging uitdragen, dan moeten we ons eerst afvragen wat die 
overtuiging daadwerkelijk is. Natuurlijk laten we ons inspireren door de Christen Democratie. De 
vraag is echter: op wat voor manier heeft die inspiratie invloed op onze vereniging? Afgelopen 
oktober heeft het bestuur daar uitgebreid over vergaderd. Tijdens deze vergadering is een visie 
samengesteld. Deze visie is de basis voor de missie die wij ons stellen voor de komende jaren. 
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Hierover staat verderop in dit Jaarverslag meer geschreven. De visie en missie zijn gebaseerd op de 
ervaring die we als vereniging de afgelopen twee jaar hebben opgedaan. Onze vereniging is gegroeid  
en heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een afdeling die provinciaal, landelijk en zelfs een beetje 
Europees op een positieve manier erkend wordt. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn.  
 
In dit verslag wordt tevens het financiële beleid van onze vereniging gepresenteerd. Wij mogen trots 
zijn dat wij na twee jaar bestaan al een gezonde financiële basis hebben gecreëerd. Hiervoor zijn we 
Gert zeer erkentelijk. Daarnaast vinden we in dit verslag een overzicht van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Hierbij wil ik nog even stil staan. Wanneer we de lijst met activiteiten bestuderen 
springen er voor mij twee activiteiten uit: het najaarscongres en het Europees landbouwdebat. Naast 
het feit dat deze activiteiten ons veel media-aandacht, bekendheid en waardering hebben 
opgeleverd, wil ik nog even wat schrijven over jullie. Het is ongelofelijk wat voor kracht er zich in 
onze afdeling bevindt. Zonder de hulp van alle vrijwilligers (jullie dus) was dit allemaal niet 
gerealiseerd. Het congres en het landbouwdebat waren de ultieme test voor ons als afdeling. Konden 
wij met elkaar deze activiteiten tot een goed einde brengen of was dit een te grote stap voor ons? Nu 
weten we het antwoord. Onze afdeling heeft laten zien dat ze deze verantwoording meer dan 
aankan. Wij hebben met elkaar deze test met vlag en wimpel doorstaan. Nu we twee jaar bestaan is 
het goed om te beseffen dat we met z’n allen gebouwd hebben aan een veerkrachtig fundament. Die 
veerkracht wordt echter niet bepaald door het bestuur, maar door ons allen. Daarom roep ik ons 
allen op om dit jaar opnieuw de schouders eronder te zetten en dit fundament te behouden en waar 
mogelijk dit te versterken. Samen bepalen we de veerkracht, de sterkte en de dynamiek van ons 
fundament. Samen zijn we hier ook verantwoordelijk voor. Laten we die blijven nemen! 
 
Uw dienende Voorzitter, 
Roy Meijer 
 
 

Jaaroverzicht 
 
Algemene Leden Vergadering 
Exact een jaar na de officiële oprichting werd de eerste ALV georganiseerd. Het jaarverslag  werd 
vastgesteld en na afloop hadden we ruim de tijd om tijdens de CDA nieuwjaarsbijeenkomst elkaar te 
spreken en ons te laten zien aan het CDA Drenthe. 
 
CDJA Drenthe Debat 
Als eerste inhoudelijke activiteit werd dit jaar voor het eerst een avond georganiseerd door een lid 
van buiten het bestuur. Kiza voegde direct daad bij het woord nadat hij het jaarplan zag en kwam 
met het idee van een debatavond. Met Mathijs Groot, toen nog dagelijks bestuurslid organisatie van 
het landelijke bestuur, als debatleider heeft hij een leuke avond neergezet waar veel leden van 
andere afdelingen aanwezig waren. Een geslaagde avond waar verschillende gewaagde stellingen de 
revue passeerden. 
 
Op weg naar een nieuwe christendemocratie (Govert Buijs) 
We kunnen terugkijken op een fijne avond met Govert Buijs. In de poort van Drenthe hebben we het 
gehad over hoe we de christendemocratie mogen vormgeven in de toekomst. Een interactieve 
avond, waarbij de tijd natuurlijk weer veel te snel voorbij ging. 'op een goede manier geld verdienen 
en op een goede manier samenleven', dat is in het kort waar het CDA mee naar buiten mag treden. 
Op basis van onze christendemocratische principes: uitgewerkt in de 4 uitgangspunten en die weer 
gefundeerd in het Evangelie. Onze taak om die uitgangspunten, filosofie, uit te werken en vorm te 
geven in de 21e eeuw. 
 
Borrel 
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In April was er een borrel bij Stefan Smith thuis. Tijdens deze borrel hebben we nagedacht over de 
afdeling, hoe we onze continuïteit kunnen waarborgen en onze leden kunnen blijven betrekken bij 
activiteiten. Hoewel de avond uiteindelijk kort werd, hebben we veel besproken en een aantal 
stippen op de horizon gezet. 
 
Barbecue 
De jaarlijkse CDJA Drenthe barbecue passeerde uiteraard ook weer de revue. Bij Roy Meijer thuis 
hebben we weer genoten van een heerlijke barbecue. Hier konden we ook een aantal nieuwe leden 
verwelkomen, waar we erg blij mee zijn. Daarnaast namen we afscheid van Robert Kikkert, destijds 
onze secretaris. Deze barbecue was een geslaagde afsluiting van het politieke seizoen. 
 
Brandbriefactie jeugdwerkloosheid 
Hoewel, een aantal weken na de barbecue hebben we een brandbrief verstuurd naar de 
gedeputeerde en provinciale staten over de toenemende jeugdwerkloosheid. Deze brandbrief was 
erop gericht dat er veel meer moet worden gedaan om in onze provincie de jeugdwerkloosheid weer 
te laten krimpen. Door de landelijk gecoördineerde actie hebben we veel media-aandacht gehad en 
zijn we niet alleen bij het DvhN in het nieuws geweest, ook bij RTV Drenthe en MSN Vandaag hebben 
onze brandbrief opgenomen. 
 
College tour met Esther de Lange in samenwerking met Groningen en Friesland 
Samen met de afdelingen Groningen en Friesland hebben we een avond georganiseerd in News Café 
in Groningen. Politiek verslaggever Jaap Kiers van het Dagblad van het Noorden leidde de avond in 
College Tour stijl. Na een interessant tweegesprek was er veel ruimte voor vragen uit de zaal.  
 
De toekomst voor de christendemocratie (Pieter Jan Dijkman) 
Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van het wetenschappelijke blad van het CDA, sprak over de 
toekomst van de christendemocratie. Hij ging op de spanning tussen het christelijke en de politiek. 
Vroeger was iedereen christelijk en was christelijke politiek makkelijker te ‘verkopen’. Maar nu? 
Pieter Jan stelt dat het CDA, als christendemocratische partij, moet inzetten op de sociale praktijk: 
juist de christendemocratie verschilt in haar mensbeeld van andere stromingen en dus in de praktijk. 
De mens als een verantwoordelijk persoon, goede initiatieven stimuleren, staan voor 
godsdienstvrijheid e.d. en vooral doen wat je zegt. Op die manier hoef je niet te discussiëren over de 
‘C’ in het CDA maar voeg je waarde toe aan de samenleving door naar hetzelfde doel te streven. Juist 
de christendemocratie, met haar eeuwenlange ervaring in het samenleven, kan hierin van grote 
betekenis zijn voor het Drenthe (en dus Nederland) van nu. 
 
CDJA Congres 
Als laatste activiteit is het CDJA Congres georganiseerd in Oranje. Met een frisse blik en veel nieuwe 
ideeën hebben we een compleet nieuw congres neergezet. Hoewel sommigen eerst even moesten 
wennen, bleek de locatie een groot succes en was iedereen zeer tevreden over de faciliteiten. De 
toegang tot het park was voor een aantal deelnemers van grote toegevoegde waarde. 
Inhoudelijk is er goed gesproken over het thema voedselzekerheid waar de fractie Drenthe een 
goede bijdrage bij heeft geleverd. We hebben met ons laten zien wat wij met een kleine afdeling 
kunnen bereiken en hoe fanatiek iedereen is. 
 
Europees Landbouwdebat 
Direct na afloop van het congres werden alweer voorbereidingen getroffen voor het Europese 
landbouwdebat. Met niemand minder dan Esther de Lange, Jan Huitema en Harm Evert Waalkens 
werd een mooie discussieavond neergezet met een aantal maatschappelijke organisaties en 
uiteraard het betrokken publiek. Voorafgaand aan het debat was ook het netwerkdiner een groot 
succes. Het landbouwdebat heeft een duidelijke impact gehad en de zorgen van Drentse boeren 
weer op de kaart gezet in Europa.  
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Nieuwsbrief 
Last but not least heeft ook de nieuwsbrief duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Elke editie wordt 
goed gelezen en komen veel reacties op. Het platform is van toegevoegde waarde voor niet alleen 
CDJA leden in Drenthe, maar ook voor CDA leden die iets kwijt willen. De nieuwsbrief is nog steeds in 
ontwikkeling en de opmaak en stijl wordt elke keer weer een beetje bijgeschaafd. Doordat we laten 
zien dat we een bloeiende afdeling zijn hebben we meerdere donateurs weten te werven.  
 

Begroting 2013 

 
Toelichting staat van baten en lasten 2013 
Op de ALV van januari 2013 is de begroting voor 2013 goedgekeurd, zoals die hierboven te zien is.  
 
Baten 
Bijdrage 

- CDA Drenthe: de afgesproken €250,-. 
- landelijk CDJA: €142,17 naar het aantal leden. Een vaste bijdrage per provincie is losgelaten 
omdat inactieve afdelingen hiermee teveel geld kregen. Afdelingen kunnen nu meer geld 
krijgen door middel van het aanvragen van projectsubsidies. Deze is ontvangen voor de 
activiteit van 16-11. In totaal heeft de afdeling dus meer ontvangen dan vorig jaar van het 
landelijke CDJA. 
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- gem. afd. Drenthe: Door de bijdrage van het CDA Midden-Drenthe hebben we dit jaar 
€600,- meer dan begroot binnen gekregen. 

 
Donaties. Het aantal donateurs loopt achter bij de prognose. 
 
Giften. We hebben dit jaar van twee mensen in totaal €95,- aan giften mogen binnen krijgen. 
 
Bijdrage SAP. Door bezuinigingen bij het landelijke CDJA kregen we dit jaar geen bijdrage voor de 
SAP.  
 
Lasten 
Allereerst heeft de afdeling geen geld uitgegeven voor het promotiemateriaal, nieuwsbrief of voor 
ledenwerving. Dit is in het bestuur niet echt ter sprake gekomen en er zijn geen concrete dingen 
uitgewerkt waarvoor geld gebruikt zou moeten worden.  
 
De bijeenkomsten hebben dit jaar meer gekost dan begroot. Enerzijds is er te laag begroot, 
anderzijds, was door een duurdere locatie, Poort van Drenthe in Meppel, de rekening hoger 
uitgevallen. De bijeenkomst van 19 oktober kostte meer doordat het een combinatie van 
raadsfractie, eten en avondbijeenkomst was. Daarnaast hebben we in samenwerking met het CDJA 
Fryslan en Groningen een vierde bijeenkomst georganiseerd in Groningen, een college tour met Ester 
de Lange. 
 
Het landbouwdebat was niet begroot, omdat dit idee later in het jaar is opgekomen. De kosten 
hiervan zijn volledig gedekt door projectsubsidie vanuit het landelijke CDJA. 
 
Verenigingsweekend. Op de planning stond voor april een verenigingsweekend, deze is niet 
doorgegaan, omdat de benodigde zaken te laat waren geregeld. Een andere poging voor januari 2014 
vond ook niet veel draagvlak. In de begroting van 2014 komt deze post niet meer voor, omdat het 
weekend lastig te organiseren is. 
 
Declaraties/Reiskosten/Werkbezoeken. We hebben geen declaraties binnengekregen van leden of 
bestuursleden, ook geen reiskosten voor activiteiten binnen Drenthe. De post werkbezoeken is op 
€0,- blijven steken, omdat er geen werkbezoeken georganiseerd zijn.  
 
Trainingskosten. Twee leden hebben gebruik gemaakt van de regeling trainingskosten zoals in het 
jaarverslag van 2011-2012 vermeld stond ‘voor trainingen van het CDA of CDJA. Trainingen die leden 
verdiepen in de christendemocratie of helpen met vaardigheden die ze in kunnen zetten voor de 
afdeling wil het bestuur stimuleren’. 
 
Het congres. Het congres was voor €300,- begroot, maar de penningmeester heeft toegestaan om 
hiervan €750,- te maken. Dit mede omdat hiermee het bid voor het congres attractiever werd. Naast 
deze steun hebben €600,- ontvangen van het CDA Midden-Drenthe voor de organisatie van het 
congres. 
 
ALV. De ALV van januari 2013 bracht geen kosten met zich mee. 
 
SAP. Het CDJA Drenthe heeft in 2013 de World Servants groep Sleen ondersteund met €100,-. 
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Staat van baten en lasten 2013
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Begroting 2014 
 

 
 

Toelichting begroting 2014 
 
Baten 
Het landelijke CDJA verstrekt meer projectsubsidie dan een algemene bijdrage. Daarom is deze post 
er bij gekomen. 
 
In 2013 zijn er giften binnengekomen. Deze worden voor 2014 begroot op €50,-. 
 
Donaties. De afdeling wil dit jaar toch 30 donateurs krijgen. Op dit moment zijn er 12. Dat moet 
lukken! 
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Lasten 
Aangezien dit jaar de afdeling beschikt over een aparte commissie wat betreft PR&communicatie 
zullen hier in ook meer kosten gemaakt worden. Als er materiaal wordt ontwikkeld of gevraagd kan 
dit bekostigd worden. 
 
De bijeenkomsten bleken te laag begroot daarom zijn deze posten verhoogd naar €100 per 
bijeenkomst. 
 
Algemeen 
Voor de rest is er weinig verschuiving ten opzichte van de eerste twee jaren. We verwachten een 
lichte toename van eigen vermogen, maar aangezien de bijdragen van de gemeentelijke afdelingen 
na dit jaar aflopen is dat verstandig. Deze bijdragen zullen opnieuw worden bediscussieerd tijdens 
een vergadering van het AB Drenthe. Dit zal moeten gebeuren in het najaar van 2014.  
De penningmeester ziet liefst de meeste gelden vanuit particuliere hoek komen, zodat we zo 
zelfstandig mogelijk kunnen opereren en afdelingen niet hoeven te belasten. 
 
Centralisering rekeningen 
Vanuit het landelijke CDJA is er een plan geweest om de rekeningen van de lokale afdelingen te 
centreren en in een stichting te stoppen om hiermee ongeveer € 3.000,- te besparen. Het bestuur 
van het CDJA Drenthe had hier veel vraagtekens bij en de landelijke penningmeester heeft het plan 
opgeschort door veel tegenstand van lokale penningmeesters.  
Dit plan kan in de toekomst echter wel doorgaan. Mocht dit gebeuren dan krijgen de leden hiervan 
bericht, want het heeft invloed op de manier waarop wij externe gelden kunnen binnen krijgen. 
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Visie en Missie 
 
In het voorwoord zijn de woorden visie en missie al aan bod gekomen. In dit hoofdstuk willen wij 
deze punten verder uitwerken. Afgelopen oktober heeft het bestuur van het CDJA Drenthe voor het 
eerst een bestuursdag gehad. Dit hield in dat we de gehele dag samen optrokken en in een 
ontspannen sfeer samen gingen vergaderen. Het doel van deze vergaderdag was om verder na te 
denken dan de volgende activiteit. Wij wilden eens uitgebreid nadenken over de toekomst van het 
CDJA Drenthe. Op dit moment doen we het als afdeling heel goed en dat willen we graag zo houden, 
maar op wat voor manier daar hadden we nog geen uitgebreide visie over ontwikkeld. In feite 
hebben we geprobeerd om antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

 Wie zijn wij? 

 Wat betekent dit voor de insteek van onze activiteiten? 

 Wat is onze doelgroep? 

 
Wie zijn wij? 
Voor ons staan een aantal zaken vast. Wij zijn geen politieke partij. Er kan immers niet op het CDJA 
Drenthe gestemd worden. Wij zijn ook niet een lobbyclub voor jongeren. Daar hebben we andere 
verenigingen voor. Het is ook niet onze intentie om allemaal politieke standpunten in te nemen en 
die zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen binnen het CDA en binnen andere 
politieke/maatschappelijk gremia.  

Het CDJA Drenthe is een beweging geïnspireerd door de Christen Democratie. Naast dat wij 
jongeren kennis laten maken met Christen Democratische politiek, maken wij ons druk om de 
toekomst van onze provincie. De term Rentmeesterschap speelt hierbij een belangrijke rol. Dit houdt 
in dat we ons niet alleen focussen op problemen van onze eigen generatie, maar ook op problemen 
van generaties boven ons. Al deze problemen staan een goede toekomst van onze provincie in de 
weg en dus ook een goede toekomst van de jongeren van nu. Omwille van het feit dat wij geen 
politieke verantwoordelijkheid dragen kunnen wij makkelijker dergelijke problematiek aan de kaak 
stellen en mensen bij elkaar brengen om dit probleem voor de huidige generaties en de volgende 
generaties op te lossen. De Christen Democratie dwingt ons deze proactieve houding aan te nemen.  

Ondanks het bovenstaande zullen wij ook een luis in de pels van de politieke partij het CDA 
zijn. Dit kan op inhoudelijk vlak, maar ook op organisatorisch vlak. Het is helder dat een CDA  dat 
inhoudelijk en organisatorisch goed is een betere bijdrage kan leveren aan ons doel. Als CDJA 
Drenthe hebben wij invloed op deze inhoudelijke en organisatorische koers en die zullen wij ook 
aanwenden op momenten dat dit nodig is om ons doel te behalen. 
 
Wat betekent dit voor de insteek van onze activiteiten? 
De activiteiten van het CDJA Drenthe zullen gericht zijn op drie zaken die allemaal een even zwaar 
meetellen. Allereerst zullen wij ons richten op de kennismaking van jongeren met de Christen 
Democratische politiek. Als tweede zullen wij ons richten op het ontwikkelen van de inzichten van 
jongeren in de Christen Democratie. Als derde zullen onze activiteiten erop gericht zijn om onze 
beweging als brug te laten fungeren tussen verschillende belanghebbenden om problemen in 
Drenthe op te lossen en hiermee een betere toekomst voor onze provincie te realiseren. In feite 
komt het erop neer dat het CDJA Drenthe zal proberen de politieke filosofie van de Christen 
Democratie in praktijk willen brengen door te verbinden.  
 
Wat is onze doelgroep? 
Het CDJA Drenthe is een beweging waarin opleiding, geloof, geslacht, etniciteit en status niet jou 
waarde bepalen. Jou persoonlijkheid en je daden die hieruit voortvloeien, bepalen wie jij bent. Dat is 
waar jou toevoeging kan liggen aan het geheel. Iedereen die een steentje bij wil dragen aan deze 
beweging kan meedoen. Toch kunnen wij niet ontkennen dat er twee groepen zijn die voor ons heel 
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belangrijk zijn. Allereerst zijn dat jongeren die een opleiding volgen aan het MBO. Als tweede zijn dat 
jongeren die hun opleiding hebben afgerond en werk zoeken of al werk hebben. Echter is het wel van 
belang dat een ieder die lid achter ons doel kan staan en met zijn of haar persoonlijke waarde en 
achtergrond hier een bijdrage aan wil leveren op zijn of haar manier.  
 
Visie CDJA Drenthe: 
Het CDJA Drenthe is een beweging die zich tot doel stelt om verschillende partijen bij elkaar te 
brengen. Het CDJA Drenthe is een beweging waarin opleiding en status niet jouw waarde bepalen, 
maar de intrinsieke mens centraal staat. 
 
Missie CDJA Drenthe: 
Vanuit Christen Democratische overtuiging een brugfunctie vormen tussen verschillende 
belanghebbenden om problemen in Drenthe op te lossen en de toekomst in onze provincie te 
realiseren. 
 

Vooruitblik activiteiten 2014 
 

Maand Activiteit 

Januari ALV 
Februari Activiteit rondom ketenbeleid 
April Raadsfractie + Europadebat 
Mei Congres 
Juni BBQ 
September Inhoudelijke activiteit 
Oktober Raadsfractie + werkbezoek 
November Congres 
December Sociaal Actieprogramma 

 
Heb je zelf een leuk idee, neem met ons contact op. Dan kunnen wij jou helpen om het idee 
uit te werken. 
 
 
 
 

Namens het bestuur CDJA 2012-2013: 
Roy Meijer (voorzitter) 
Stefan Smith (afgevaardigde landelijk bestuur) 
Gert de Kok (penningmeester) 
Lorenz van der Ven (secretaris) 
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Jaarverslag Scholingsconsulent CDA Drenthe. 

Het jaar 2013 stond vooral in het teken van en de voorbereidingen op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het scholingswerk 2013 speelde uiteraard in op de 
geweldige uitdaging om de weg omhoog voor het CDA te realiseren. Scholing en vorming zijn daarbij 
onmisbare instrumenten om een steentje bij te dragen om Drenthe weer CDA groener te krijgen. De 
cursussen, trainingen en themabijeenkomsten zijn enthousiast en met grote interesse gevolgd.  

 
CDA Drenthe heeft betrokken leden, raadsleden, wethouders en bestuurders en hopelijk vertaald 
zich dat in een mooi verkiezingsresultaat op 19 maart 2014. Twee verkiezingen zijn binnen. De 
politicus van het jaar in Drenthe werd Anno Wietze Hiemstra uit Hoogeveen. Het politiek talent 2013 
werd Bas van der Ven. Die verkiezingen hebben vast en zeker uitstraling voor CDA breed in Drenthe.  
Het is jammer dat de training campagnevoering niet door ging van wege gebrek aan belangstelling.   
 

Het CDA was, is en blijft voor Nederland, voor Drenthe een onmisbare politieke partij. Ik heb er zin in 
om  als scholingsconsulent  ook in 2014 een bijdrage te leveren aan goed geschoolde en getrainde 
CDA politici en betrokken CDA leden.  

 

Overzicht scholing/cursussen 2013 
 

Cursus persberichten en nieuwsbrieven schrijven  

Een cursus op maat voor CDA fractie en bestuur van Midden- Drenthe. De cursus is op 29 januari 
door Bert Peters verzorgd voor 5 deelnemers. Locatie de Voorhof in Westerbork.                                                        
        

Het CDA en de Pers 

Een themabijeenkomst in coproductie met de Bestuurdersvereniging met onder andere een 
journalist en een CDA-fractielid met PR in zijn takenpakket. In totaal waren er 30 deelnemers 
aanwezig op 11 februari 2013 in de Voorhof. 

 
Thema-avond ouderen- en dementievriendelijke gemeenten  

Een bijeenkomst georganiseerd vanwege de ingrijpende veranderingen in de AWBZ zorg vanwege 
ingrijpende veranderingen in de AWBZ zorg. Die veranderingen zullen  grote gevolgen hebben voor 
kwetsbare mensen. De zorg aan ouderen stond centraal. Bijzondere aandacht is besteed aan de 
toename van het aantal mensen met dementie.  Het aantal deelnemers in de Voorhof was 18. 

Cursus Campagne voeren  

Deze is niet door gegaan wegens gebrek aan belangstelling. 
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Kandidaat-raadsleden cursus 23 november dagdeel 1  
 
Het eerste dagdeel  stond in het teken van  o.a. het   CDA-gedachtengoed en de instrumenten voor 
de leden van de gemeenteraad.  Er waren 12 deelnemers, die zeer gemotiveerd begonnen aan deze 
boeiende cursus. 
Vooraf kregen de deelnemers een aantal online opdrachten. De locatie was de Voorhof in 
Westerbork. 
                   

Thema-verbindingsavond 29 november 2012 

Deze scholing was georganiseerd   voor de leden van het Algemeen Bestuur CDA in Drenthe, de 
adviserende leden en de lijsttrekkers van het CDA in Drenthe. In 2012 was de kern van de avond  de 
oriëntatie op het CDA-  gedachtengoed op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 
Dit jaar gaven Anno Wietze Hiemstra en Frits Alberts, lijstrekkers van  respectievelijk Hoogeveen en 
Borger inspirerende informatie  over de aanpak van de raadsverkiezingen. Met vervolgens een 
gedachtewisseling met elkaar. Er waren er in de Spaarbankhoeve 30 mensen aanwezig, inclusief de 
inleiders. 
 

Deel 2 cursus kandidaat-raadsleden op 07-12 -13 
 
Voorafgaand aan het dagdeel is er huiswerk met online opdrachten. Dagdeel 2 was de training 
optreden in het openbaar. Met onder andere de onderdelen overtuigen en reageren op interruptie. 
Met groot enthousiasme en inzet is er geoefend. De oefeningen werden op een heldere manier 
onderbouwd met theoretische kennis en inzichten. 
 
 
De scholingsconsulent heeft op 22 maart en op 11 november 2013 de landelijke contactdag voor de 
provinciale scholingsconsulenten in het CDA Partijbureau bijgewoond. Zeer nuttige en informatieve 
bijenkomsten. 
 

Johan Beijering, scholingsconsulent CDA Drenthe. 
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Verslag Senioren CDA Drenthe 

In de bijeenkomst van januari praten we over de griepvaccinatie en het opschuiven van de leeftijd 
van 60 naar 70 jaar, of afschaffen en alleen risicogroepen vaccineren wat een flinke kostenbesparing 
kan opleveren. De heer Meints neemt deze suggestie mee naar het landelijke CDA-Senioren. Hij zit 
daar in de werkgroep Welzijn. OSO Meppel is opgeheven. Er is nu een WMO participatieraad 
ingesteld en er is geen aparte vertegenwoordiging meer van de ouderenbonden aanwezig. Verder 
hebben we gesproken over de toekomst van CDA Senioren en het functioneren van het platform. We 
constateren dat er met onze inbreng in het landelijke platform meestal niets wordt gedaan. Een 
andere opmerking was dat alles zo snel gaat dat we daardoor vaak achter de feiten aanlopen. De 
heer de Vries heeft namens de leden een brief laten uitgaan naar het Provinciaal Bestuur. 

In maart komen de vragen van het rapport “Klagen helpt niet” aan de orde. Deze vragen zijn naar de 
afdelingen gestuurd. Er is nog maar één afdeling die heeft gereageerd. Tijdens de bestuursverkiezing 
nemen we afscheid van de voorzitter, de heer Kleefman en wordt de heer Bork tot voorzitter 
gekozen. Hij wil deze taak voor uiterlijk twee jaar op zich nemen. Er is een goede bijeenkomst 
geweest met het Dagelijks Bestuur van CDA Drenthe. 

Op de bijeenkomst in mei meldt de heer Meulendijks dat de werkgroep “Duidelijkheid vanuit 
Drenthe” heeft gekozen voor het thema: Solidariteit tussen jong en oud, met discussieonderdelen 
Wonen-Zorg-Pensioenen met als doel een discussieavond te organiseren. Voor wat betreft de 
inbreng voor het verkiezingsprogramma zal een werkgroepje bekijken of er aandachtspunten 
geformuleerd kunnen worden. In verband hiermee vraagt de heer de Vries aandacht voor dagopvang 
ouderen. Hierop wordt te veel bezuinigd. Mensen worden naar huis gestuurd met alle gevolgen van 
dien. Verder heeft de scholingscommissie onze medewerking gevraagd voor een thema-avond over 
dementie vriendelijke gemeenten. 

In september evalueren we de bijeenkomst over Beleid Ouderenzorg waarbij het vooral ging over de 
steeds groter wordende groep dementerenden. Het was een goede bijeenkomst met verschillende 
deskundigheden. Naar aanleiding van het congres leven er wat negatieve gevoelens over het reilen 
en zeilen van het landelijk beleid. 

In november is mevrouw Agnes Mulder, CDA Tweede Kamerlid, te gast. Zij benadrukte de zaken 
waarin ons land goed is: zoals de rechtsorde, water en agrozaken. Allemaal aangelegenheden waar 
haar bijzondere belangstelling naar uitgaat. De aardbevingsproblematiek in Oost-Groningen volgt zij 
scherp. Verder geeft zij aan dat het CDA het niet eens is met het woonakkoord zoals het er nu ligt. 
Over de opvolging van mevrouw Hoogeveen is nog geen duidelijkheid. Het platform kwam 6 keer 
bijeen. Met twee verkiezingen het komende jaar in het verschiet, hopen we op positieve resultaten. 

A.H. Hoogeveen-Pars , secretaris 
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Verslag congresgangers 

Het CDA houdt normaliter twee keer per jaar een landelijk congres. De eerste is ergens in het 
voorjaar en de tweede is ergens in het najaar. 

Deze congressen zijn toegankelijk voor alle leden van het CDA. Als er gestemd dient te worden 
(bijvoorbeeld over een nieuw verkiezingsprogramma, een amendement of een resolutie) geldt het 
principe ‘one man one vote’. Dat betekent dat elk aanwezig lid evenveel invloed heeft.  

Toch is er een (relatief kleine) uitzondering.  Per provincie zijn er een klein aantal extra stemmen. De 
provincie Drenthe heeft bijvoorbeeld 15 extra stemmen. Deze worden in beginsel als volgt verdeeld: 
één  voor elk van de twaalf afdelingen (één in elke gemeente ), één voor het CDJA, één voor het 
CDAV en één voor de provincie. Dat betekent concreet: 15 personen vanuit Drenthe mogen twee 
stemmen uitbrengen. Deze extra stemmen zijn gerelateerd aan het aantal leden in de betreffende 
provincie. Hoe meer leden in een provincie, hoe meer extra stemmen.  

Ter voorbereiding op het congres komen de congresgangers voor elk congres twee maal bij elkaar. 
De eerste maal om een eventuele eigen inbreng voor te bereiden, bijvoorbeeld een eigen resolutie. 
De tweede maal om de totale agenda te bespreken, bijvoorbeeld welke resoluties van andere 
provincies of andere geledingen in de partij gaan we wel of niet ondersteunen. Al met al zijn de 
congresgangers daardoor wat beter voorbereid, al is dat uiteraard geen absolute noodzaak. Ook 
zonder deze voorbereiding is een bezoek aan het congres mogelijk en ook zeker de moeite waard. En 
ook zonder deze voorbereiding geldt de uitgebrachte stem even zwaar.  

In het overleg van de congresgangers is al een aantal malen gesproken over de aanwezigheid van de 
congresgangers en de vertegenwoordiging vanuit de afdelingen. Voorheen was de afspraak dat elke 
afdelingen 2 congresgangers afvaardigt naar het overleg van de congresgangers. Een congresganger 
en een plaatsvervangende congresgangers. Helaas is dit niet bij elke afdeling het geval.  

Daarnaast ligt er vanuit de congresgangers de wens dat er bij hun bijeenkomst meer mensen 
aanwezig zijn. Hun voorstel is dat de afvaardiging van elke afdeling wordt uitgebreid naar minimaal 3 
congresgangers. Dit kunnen CDA leden zijn die politiek betrokken zijn. Leden die het leuk vinden om 
twee keer per jaar over politieke onderwerpen te spreken. Leden die namens de afdeling willen 
nadenken over resoluties en die met elkaar willen spreken over de ingediende resoluties.  

Naast de afvaardiging vanuit de afdelingen is bij het overleg van de congresgangers ook  een 
afvaardiging aanwezig  vanuit het Algemeen Bestuur van CDA Drenthe, de Statenfractie, het CDJA en 
het Seniorenplatform. 

G. van den Bosch 
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Verslag regiokatern CDA Drenthe  
 
Redactie 
De redactie bestaat uit Bernie Wiegman, Karin Brouwer, Hetty Bouius, Anneke Kooster en Jan Top. In 
het jaar 2013 zijn 4 katerns verschenen en met de landelijke CDA krant verspreid onder de  leden in 
Drenthe. Tevens is het katern te lezen op de CDA-website.  
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die in de katerns zijn opgenomen. Misschien leuk om 
nog eens te lezen! 
 
Katern nr 1 (april) 
Voorzitter CDA Drenthe, Martijn Reinders gaat in zijn column in op: “2014 is bouwjaar voor CDA”.   
Verder een gesprek met Greetje de Vries, CDA 1e Kamerlid vertelt over de kansen voor CDA bij een 
goede samenwerking tussen de Eerste en Tweede kamerfracties. “De macht van de Eerste kamer is 
aanzienlijk toegenomen”.  Henk Klaver, fractievoorzitter CDA Statenfractie: “VVD en PvdA niet 
opschalen maar ophouden!” CDA kiest voor een bestuur zo dicht mogelijk bij mensen”.  Dit naar 
aanleiding van plannen voor grotere gemeenten en landsdelen. Jaap van der Linden (bestuurslid CDA 
Drenthe besteedt aandacht aan ledenwerf- en ledenzorg.   Tjeerd Poelman, raadslid CDA Assen, 
behaalt finaleplaats bij Prof.Steenkamp Debattournooi 2013.  Martijn de Bruin, Drents journalist en 
de PR man van de Hoogeveense CDA fractie geven ons op 10 publiciteitstips voor komende 
verkiezingen. 
   
Katern nr 2 (juli) 
“Het beleid van het Randstadkabinet is een bedreiging voor leefbaarheid in Drenthe”. Dat constateert 
Martijn Reinders in zijn column.   Rikus Jager, burgemeester van Westerveld werd geïnterviewd. Hij 
vertelt over het bezoek van koning Willem Alexander en koningin Maxima aan Westerveld. Hij zegt:  
“Iets doen voor de samenleving, dingen in gang zetten en zorgen voor samenhang is belangrijk”  
Namens de Statenfractie zegt Henk Klaver: “Het fluitsignaal voor de tweede helft klinkt. Onze fractie 
kiest voor de zelfde opstelling en zelfde tactiek. Het spel van CDA Statenfractie zal weer verrassend 
zijn”.  Roy Meijer doet verslag van het CDJA:. “We zijn op de goede weg na anderhalf jaar, maar zijn 
er nog niet. Kent u jongeren, breng ze met ons in contact”.  Europees geld voor Noord Nederland. Aan 
het woord is Joma Kaal van de CDA Statenfractie. Joma: “Twee thema’s zijn belangrijk. 1. Onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie. 2. Overgang naar een koolstofloze economie.” Zij gaat  ook 
in op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).  Agnes 
Mulder, CDA fractie Tweede Kamer bericht uit Den Haag. “Ik voel me in Den Haag gesteund door de 
achterban, vooral in Drenthe. Als CDA hebben we mooie thema’s waarmee we het de PvdA en VVD 
lastig kunnen maken. Er is een oproep gedaan op uw stem vanuit CDA Drenthe te laten horen op het 
congres. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven. 
 
Katern nr 3 (oktober)  
Deze keer een  In gesprek met Esther de Lange, (toen nog geen)  CDA  lijsttrekker voor de Europese 
verkiezingen in mei 2014.  Zij zegt: “In Europa is durf, daadkracht en duidelijkheid nodig.  CDA heeft 
te lang compromissen uitgelegd als CDA beleid”. Ester vertelt enthousiast over het belang van 
Europa. “Welk Europa willen wij?. Europa moet zorgen voor werk, niet voor lastenverzwaring of 
onnodige details. De uitgangspunten staan als een huis. Dus kleur bekennen”.  Martijn Reinders 
citeert Augustinus met het citaat: De tijden dat zijn wij. Martijn: CDA moet uitgaan van eigen kracht 
en anticiperen op wijzigende omstandigheden”.  Dick Dijkstra verhaalt over het debat windenergie in 
Drenthe. De staten heeft ingestemd met de gebiedsvisie Windenergie Drenthe. Het gaat om het 
winnen van 280 Megawatt in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. 
Dick:  “In Drenthe willen we mee kunnen beslissen of en waar we in Drenthe windenergie willen 
toestaan”.  Karin Brouwer fractiemedewerker vertelt over de nieuwe vergaderstructuur van 
Provinciale Staten. “We gaan terug van drie naar twee Statencommissies. De ene commissie heet 
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Financiën, Cultuur, Bestuur & Economie, de andere Omgevingsbeleid”.  De campagnespecialist-en 
Roy Meijer en Peter Koekoek zijn klaar voor de drie verkiezingscampagnes in 2014 en 2015. “Alle 
gemeentelijke afdelingen moeten weer bruisen van energie en wij proberen hier een steentje aan bij 
te dragen 
En er was een oproep voor een nieuwe penningmeester CDA bestuur Drenthe en een nieuwe 
beleidsmedewerker voor de CDA Statenfractie. 
 
Katern  nr 4 (december)  
De redactie in gesprek met Henk Jumelet, voorzitter van het Provinciaal Campagne Team. Het 
campagneteam faciliteert en ondersteunt lokale afdelingen. “Voor een goed beeld van het CDA is 
onderlinge samenwerking van belang. Maak samen het verschil door zichtbaarheid en het werkelijke 
verhaal.”.  Martijn Reinders kijkt terug op 2013, maar vooral vooruit naar twee verkiezingen in 2014.  
“CDA Statenfractie kiest voor Nedersaksisch denken”,  aldus Henk Klaver, “want niemand mag tussen 
wal en schip vallen, zoals bij de huidige  inkomenspolitiek”.  Leo van Dijk vraag aandacht voor HRM, 
de juiste man op de juiste plaats, ook binnen CDA. Bas van der Ven, lid CDA Statenfractie, gaat in op 
het openbaar maken van stukken rond Eurochamp en de begroting. “Wij hadden liever gezien dat de 
bezuinigen iets naar voren waren gehaald”. In een bijdrage van CDA Senioren Drenthe gaat het om 
aandacht voor wonen, welzijn en zorg. Het platform wil een duidelijke inbreng in het CDA beleid ten 
aanzien van Senioren. 
 
Jan Top   
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Verslag HRM-Drenthe 

Het jaar 2013 stond in het teken van reorganisaties op het gebied van HRM. 
Na de verkiezingen van september 2012 is de rol van HRM-contactpersonen een beetje aan het 
veranderen.  Het belang gaat van nut naar noodzaak. 
Met minder menskracht op het partijbureau en juist meer vraag om ondersteuning en het scouten 
van goede politici, wordt de inzet van HRM-contactpersonen niet alleen nuttig maar noodzakelijk. 
 
Gedurende het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met het partijbureau en het dagelijks 
bestuur van de provincie op welke wijze we deze switch gestalte kunnen geven. 
Deze gesprekken hebben geresulteerd in een document waarin zowel de taken van het provinciaal 
bestuur als de taken van het lokaal bestuur betreffende HRM zijn vastgelegd. 
 
Het contact met het landelijk bureau heeft per telefoon, mail en één keer op het bureau zelf 
plaatsgevonden. De vergadering op het partijbureau was zeer inspirerend vooral door een lezing met 
als titel “HRM beleid onmisbaar voor een goed functionerend CDA” van de heer mr. Clemens van 
Singerland, HR Director Emea bij Hunter Douglas Europe. 
 
Er zijn nu vijf afdelingen die een HRM contactpersoon hebben aangesteld. Het is de bedoeling om in 
de loop van het volgend jaar met deze contactpersonen het concept “lokaal beleid” te bespreken en 
vast te leggen. 
 
Het onderhoud van de CV databank leverde dit jaar weinig problemen op. Helaas kunnen mutaties 
nog steeds niet door HRM-Drenthe zelf uitgevoerd worden. Dit is voorbehouden aan het 
partijbureau. We werken eraan om dit op termijn te wijzigen. Een aantal nieuwe CV’s zijn ingebracht 
en het totaal aantal was einde van 2013 was 97. 
 
De wethouderspoule bevat nu 17 namen en met één afdeling is er contact geweest om te bekijken of 
er een voor hen geschikte kandidaat tussen zit.  
De burgemeesterspoule bevat 3 namen. Het is de bedoeling om vanuit Den Haag met een zekere 
regelmaat een overzicht te krijgen van vacatures, zodat we mogelijke kandidaten hierop attent 
kunnen maken. 
 
Leo van Dijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag CDA Drenthe 2013 Pagina 33 
 

 

 

 

 

 

 
 

Verslag Bestuurdersvereniging CDA Drenthe 
 
Het bestuur van de BSV CDA Drenthe bestond in 2013 uit Henk van Hooft (voorzitter), Bernie 
Wiegman (penningmeester), Martin Kremers (secretaris) en de leden Frits Alberts, Hilma Mastwijk, 
Bert Ottens en Freek Ensink. 
 
Het bestuur is vier keer bij elkaar geweest en heeft drie themabijeenkomsten georganiseerd. Van alle 
bijeenkomsten is door Bernie Wiegman een uitgebreid verslag gemaakt, met daarin diverse 
aanbevelingen, aandachtpunten en ter zake doende conclusies. Daarnaast is er voorafgaand aan de 
eerste themabijeenkomst een kennismakingsgesprek geweest tussen de Drentse leden en de 
directeur van de landelijke BSV, Hester Tjalma. 
 
De themabijeenkomsten waren: 
 
CDA en de pers 
Een bijeenkomst gehouden op 11 februari 2013 in de Voorhof in Westerbork. Er werd aandacht 
besteed aan vragen als: 

- Hoe kom je als CDA in de media? 
- Hoe bereik je via de media de kiezers? 

Vragen die werden beantwoord  door Martin de Bruin, gepokt en gemazeld in de Drentse politiek en 
Erik Giethoorn, kenner van de CDA boodschap en PR man bij het CDA- Hoogeveen.  
 
Aanbevelingen uit deze bijeenkomst waren: 

1. Persbericht is nieuws als het iets meldt dat afwijkt van het gangbare en voorspelbare  
2. Verstuur persberichten op maandag, nooit op dinsdag. 
3. Zorg dat het telefoonnummer in het persbericht bereikbaar is 
4. Neem bij een belangrijk bericht van te voren contact op met de journalist 
5. Eén persbericht tegelijkertijd 
6. Als het bericht handelt over de raads- of commissievergadering, zorg dan dat het 

bericht voor de vergadering bij de journalist is. In de vergadering sneeuwt jouw  
mededeling onder 

7. Ondersteun je persbericht met twitter, link door naar website met persbericht 
8. Bouw een media/journalisten netwerk op 
9. Heb duidelijk voor ogen wat je met het persbericht wilt bereiken, informatie of    

weerwoord naar andere fractie/partij 
 

Bestuurlijke herindeling 
Opnieuw een bijeenkomst in de Voorhof in Westerbork, op 8 april 2013. Met een onderwerp dat 
door vier verschillende personen werd belicht. Allereerst Roger de Groot, burgemeester in de 
gemeente De Wolden, daarna Michiel Herweijer, hoogleraar bestuurskunde, Henk Klaver, 
fractievoorzitter CDA Statenfractie en tot slot Agnes Mulder, CDA fractielid Tweede Kamer.  
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Ook nu weer een aantal aanbevelingen en wel de volgende: 

1. Bestuurlijke herindeling moet vanonder op, uit de gemeente komen 

2. Kijk naar de regionale uitvoering, daardoor kun je maximaal 30% efficiënter 

werken 
3. Wat betreft de Participatiewet, Wajong en de Jeugdzorg richt je op de klant, de  

achterban 
4. Overleg met de gebruikers van diensten, cliëntenplatforms e.d. niet op dorps- buurt- en 

wijkraden, die zijn te bestuurlijk ingesteld 
5. Verkiezingsprogramma 2014, niet over glas, steen en ruimtelijke ordening maar vooral over 

mensen (participatiewet, jeugdzorg, AWBZ en schooluitval) 
6. Realiseer je als raad wat de meetpunten zouden moeten zijn 
7. Richt je op de Drentse schaal, die is overzichtelijk. Werk wat betreft het overnemen van de 

jeugdzorg goed samen met het provinciaalbureau jeugdzorg. Ga niet mee in het VNG spoor. 
Drenthe is een overzichtelijke schaal. 

8. Overleg met deskundigen, kennis delen is goed, dus ook met buurgemeenten. 
9. Maak een systematische analyse per werkterrein. 
10. Hoe is de gemeentelijke samenwerking op de verschillende beleidsterreinen. 
11. Let op de verhouding beleids(ambtenaar) uitvoerend/contact-(ambtenaar). 

 
Economie en werkgelegenheid 
De derde en laatste themabijeenkomst van 2013 vond op locatie plaats. We waren te gast bij het 
UWV, Werkplein Emmen, op 16 september. Thema dit keer was Economie en Werkgelegenheid. 
Sprekers waren de heer Jaap Kooiman, UWV SMZ en mevrouw Riek Siertsema, voorzitter MKB 
Noord.  
En natuurlijk kunnen ook nu de aanbevelingen niet achterblijven. Het lukte Bernie Wiegman er maar 
liefst twaalf te benoemen. 
 
Dit waren: 
 

1. Gemeenten bevorder de groei bedrijvigheid in de groeisectoren 
2. Stimuleer onderwijs en jongeren om startkwalificaties te halen 
3. Stimuleer praktijkopleidingen 
4. Stimuleer technisch onderwijs en geef voorlichting over technische beroepen 
5. Maak vacatures en competenties zichtbaar 
6. Houdt werkelozen werkfit 
7. Maak duidelijke profielen van de arbeidsgehandicapten 
8. Gemeenten geef, in het kader van de participatiewet, het goede voorbeeld.   
9. De participatiewet, het besteden van integratiegelden en de WMO eisen van de  
1. gemeente een heldere vraagstelling als het gaat om het maken van profielen.   
10. Gemeente voer individuele gesprekken met ondernemers 
11. Praat over de participatiewet en over alle zaken waar gemeente en ondernemers met 

elkaar te maken hebben 
12. Ga te rade bij andere gemeenten. 

 
Bij alle bijeenkomsten lag de opkomst tussen de 25 en 30 personen. Er is dus voldoende behoefte 
aan dit soort themabijeenkomsten, die dan ook in 2014 weer zullen worden georganiseerd.  
 
 
Martin Kremers 
Secretaris BSV Drenthe 


