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1.  Een bijzonder politiek jaar 

 

Het jaar 2010 zal politiek gezien een bijzonder jaar worden. 

 

Het kabinet en de leden van de Staten Generaal staan voor de moeilijke opgave om de 

overheidsuitgaven met een gigantisch bedrag te verminderen. De gevolgen daarvan 

zullen we met zijn allen merken.  

 

Het Waterschap zorgt er elke dag en nacht voor dat we de voeten droog houden. En 

daarmee doe ik het waterschap veel en veel te kort, want ze heeft veel meer taken. De 

komende jaren zal veel aandacht uitgaan naar de maatregelen die genomen moeten 

worden in verband met de klimaatveranderingen. 

  

Op 3 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De 

komende maanden staan in het teken van 

campagnevoeren. Een drukke, maar vooral ook erg leuke 

tijd. Voor de kandidaten een hele spannende tijd. Vinden 

de kiezers dat ik door mag, of dat ik voor het eerst in de 

gemeenteraad zitting mag nemen, of voorlopig toch nog 

maar even niet. En daarna voor de gekozenen de 

coalitieonderhandelingen en het inwerken in de dossiers. De komende jaren zullen de 

gemeenten voor ingrijpende keuzes geplaatst worden, want de vermindering van de 

overheidsuitgaven betekent dat er gewoon veel minder te besteden is. In de 

verschillende gemeentelijke verkiezingsprogramma’s heeft het CDA in ieder geval geen 

gouden bergen beloofd, maar geven aan waar men, als het enigszins kan, mee door wil 

gaan. Dat biedt houvast om de koers te bepalen in de komende jaren. 

 

De provinciale statenverkiezingen zijn in 2011. Dat lijkt erg ver weg, maar de tijd gaat 

snel en in de tussentijd dient er veel te gebeuren. Het verkiezingsprogramma moet 

geschreven, kandidaten moeten geselecteerd en de campagne moet opgezet worden om 

maar even enkele zaken te noemen.  

In de staten is in de eerste vergadering van 2010 een belangrijk signaal afgegeven aan 

de minister met betrekking tot het toekomstige windmolenpark in de Noordoostpolder en 

bij Urk (zie het artikel daarover in dit fractiebulletin van Wobbe Bouma). 

 

Fractiebulletin 
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Ook de provincies krijgen te maken met forse bezuinigingen. Het rijk stort minder geld in 

het provinciefonds, waardoor er minder te verdelen is. En juist ook die verdeling staat dit 

jaar prominent op de agenda. Objectief gezien krijgt Flevoland te weinig ten opzichte van 

de andere provincies. Bovendien is Flevoland nog volop in ontwikkeling. Het rijk is ook 

van mening dat er meer geld naar Flevoland moet, maar de onderhandelingen zullen taai 

zijn. 

De discussie over de positie van het middenbestuur zal ook weer volop in 2010 gevoerd 

worden. Het CDA streeft er naar om duidelijkheid te krijgen over de taken en 

bevoegdheden van de provincies. En als het rijk bepaalde taken overdraagt aan de 

provincies, draag ze dan ook daadwerkelijk over en probeer niet nog een hele grote 

vinger in de pap te houden. 

Het kabinet heeft eind vorig jaar belangrijke besluiten genomen in de RAAM-brief (zie het 

artikel in fractiebulletin van begin december 2009). Het komende jaar zullen belangrijke 

stappen gezet moeten worden in de uitwerking.  

Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Aan ons de taak die ontwikkelingen ook 2010 in 

goede banen te leiden. 

 

Het CDA is geen beweging maar een echte ledenpartij. Naast de 

“beroepspolitici” zijn dan ook veel leden actief in de diverse besturen, 

commissies, campagneteams, steunfracties of als fractiemedewerker. 

 

Namens de CDA-statenfractie wens ik u allen een voorspoedig 2010 

en bovenal Gods zegen. 

 

Jan van Wieren 

fractievoorzitter CDA-statenfractie 

e-mail: j.van.wieren@flevoland.nl 

 

 

 
2. Tevredenheid van Urk tot Lemmer 

 
In ons vorige fractiebulletin schreef ik dat het spannend zou worden of we een 

meerderheid voor ons standpunt “geen windmolens rond Urk” zouden krijgen. Welnu 

meer dan dat. 

De nieuwjaarsrecepties van de provincie en de gemeente Noordoostpolder gaven mij een 

goede gelegenheid om te “netwerken” over het beoogde windpark langs de dijken van de 

Noordoostpolder. 

Met in het achterhoofd de gedachte dat een 

statenbreed ondersteund standpunt de meeste impact 

heeft op de ministers, hebben we daaraan gewerkt, 

eerst in coalitieverband. Probleem daarbij was dat er 

weliswaar begrip voor Urk was, maar dat we 

anderzijds als staten o.a. in het Omgevingsplan de 

plaatsing van windmolens langs Zuider- en 

Westermeerdijk rond Urk mogelijk hebben gemaakt. 

Nu zeggen dat het niet meer mag zou ons als overheid 

onbetrouwbaarheid verweten kunnen worden en 

wellicht zou er sprake zijn van aanzienlijke 

planschade. 

 

We zijn daar uitgekomen als coalitie door het indienen van een amendement voor de 

adviesbrief aan de ministers waarin we aangeven: 

- kennis genomen te hebben van bezwaren die bij veel Flevolanders leven ten 

aanzien van de opstelling van windmolens op korte afstand van de historische kern 

van Urk waar het betrekking heeft op het aanzicht van het cultuurhistorisch 

waardevolle waterfront; 
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- te erkennen dat de Windkoepel volledig in het recht staat om ook op deze trajecten 

windmolens te plaatsen aangezien dit mogelijk is gemaakt in het Omgevingsplan; 

- dan ook niet mee willen werken aan het publiekrechtelijk onmogelijk maken van 

opstellingen waar het Omgevingsplan dat wel mogelijk maakt omdat zwaar gehecht 

wordt aan consistent bestuur in de richting van betreffende ondernemers; 

- echter ook uiting willen geven aan het gegeven dat wanneer Provinciale Staten met 

de huidige inzichten een besluit had moeten nemen over de landschappelijke 

inpasbaarheid van windmolens bij deze dijken, zij van mening zou zijn dat het 

wenselijker is de dijktrajecten van de Zuidermeerdijk en de Westermeerdijk nabij 

Urk te ontzien en genoegen te nemen met circa 90% van het in de 

vergunningaanvragen gestelde geïnstalleerd vermogen; 

- de ministers van EZ en VROM adviseren 

tegemoet te komen aan maatschappelijke 

bezwaren tegen de opstelling van 

windmolens op korte afstand van de 

historische kern van Urk en daartoe in 

overleg te treden met de Windkoepel om na 

te gaan of deze een aanmerkelijk grotere 

afstand ten opzichte van Urk zou willen 

aanhouden met behoud van ten minste 90% 

van het in de vergunningaanvragen gestelde 

geïnstalleerd vermogen ten behoeve van 

een groter maatschappelijk draagvlak voor 

windenergie op land. 

 

In dit advies zit niet de geografische aanduiding tussen Schapenpad en Ketelbrug. We 

zijn hiermee akkoord gegaan omdat dit enerzijds op gespannen voet staat met eerdere 

provinciale besluitvorming en anderzijds bovenstaande formulering ook uit kan komen 

op; tussen Schapenpad en Ketelbrug geen molens, temeer omdat Urk zelf dat wel 

duidelijk zal aangeven in het vervolgproces. 

 

Na een geanimeerde statenbehandeling en enkele schorsingen lukte het ons om de rest 

van de staten ook mee te krijgen. Het voorstel is unaniem door de staten aangenomen. 

We geven hiermee een helder en krachtig advies aan de ministers waar ze moeilijk 

omheen kunnen. 

Na afloop van de vergadering bleken de vertegenwoordigers van Urk tevreden over deze 

steun in de rug van de staten. Maar ook de talrijk aanwezige deelnemers aan de 

windkoepel hadden begrip voor de besluitvorming in de staten en waren hiermee 

tevreden. 

Wat mij een goed gevoel gaf was dat er statenbreed verantwoordelijkheid voor Urk  

getoond werd, ook al hebben verschillende fracties daar geen noemenswaardige 

aanhang. 

Het werk van volksvertegenwoordiger heeft gelukkig zijn mooie kanten. 

 

 

 

Wobbe Bouma 

commissie Ruimte 

e-mail: w.bouma@flevoland.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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3. Werkbezoek MC-groep commissie Samenleving  

 

Begin december heeft de commissie Samenleving een werkbezoek afgelegd bij de MC- 

groep op de locatie Lelystad. De nieuw aangetreden directie onder leiding van Loek 

Winter presenteerde zich en gaf een inkijk in de tot stand gebrachte veranderingen en 

toekomstplannen.  

Uit de bijdrage van Loek Winter bleek dat voor hem de basisvoorwaarde om tot 

kwalitatief goede zorg en een financieel gezonde organisatie te komen, een diepgaande 

cultuurverandering  noodzakelijk is. Het belang van de klant (de patiënt) is daarbij 

leidend. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren wordt scherp gekeken naar die 

specialismen waar men daadwerkelijk goed in is, waarbij het alternatief is dat externe 

partijen zich met een specialisme aan de MC-groep verbinden. Een mooi voorbeeld is de 

beoogde samenwerking met oogkliniek Zonnestraal die in de loop van de jaren veel 

patiënten aan zich heeft weten te binden, de samenwerking met het Flevoziekenhuis op 

het gebied van de nierdialyse en de mooie nieuwe ziekenhuisapotheek in aanbouw die 

geëxploiteerd gaat worden door een apotheker uit Amstelveen. Duidelijk werd ook dat 

een goede bedrijfskundige analyse op velerlei terrein zowel organisatorisch, financieel, 

logistiek als facilitair al direct tot grote besparingen heeft geleid die mede het positieve 

resultaat bepaald hebben.   

Kortom een sterk zakelijke aanpak, prestatie afspraken binnen de 

organisatie en een open houding voor samenwerking hebben op korte 

termijn een dramatische situatie doen omslaan in nieuw perspectief. 

Daarbij gaf hij aan dat in de kwaliteitsbeoordelingen zoals in de 

Elsevier en in andere media de MC-groep naar zijn stellige overtuiging 

in 2011 weer betere resultaten te zien zal geven. De locaties 

Emmeloord en Dronten dragen financieel bij aan het positieve 

resultaat, waarbij aangetekend moet worden dat in Emmeloord een 

patstelling dreigt te ontstaan voor wat betreft de beoogde 

samenwerking met overige zorgaanbieders.  

 

Jan-Nico Appelman 

commissie Samenleving 

e-mail: j.appelman@flevoland.nl 
 

 

 

4. Veel aandacht van het CDA voor de jeugdzorg 
 

Op dit moment is er veel aandacht van het CDA voor de organisatie van de jeugdzorg. 
Zowel landelijk, door de Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg (2005), maar ook op 
provinciaal niveau, door de uitvoering van het ‘Afsprakenkader’ dat het IPO heeft 
gesloten met de minister om de wachtlijsten weg te werken, ofwel op 0 te houden tussen 
nu en 2012, en ‘last-but-not-least’ door de inspanningen van alle CDA–woordvoerders 
(en wethouders) jeugdzorg van de gemeenten in onze provincie en onze statenfractie. 
 

Het Afsprakenkader Rijk – IPO 2010 – 2012 

Om te voorkomen dat de wachtlijsten van jongeren die recht hebben op jeugdzorg verder 

stijgen, bij voorkeur weg te werken, zijn het rijk en de provincies een afsprakenkader 

overeengekomen. In dat afsprakenkader staan de aanbevelingen die voortkomen uit de 

Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg vermeld, en binnen dat kader blijkt dat er nog 

provinciale extra middelen nodig zijn om het bestaande zorgaanbod te handhaven. 

 

Volgens dit afsprakenkader gaat een deel van de jeugdzorg naar de gemeenten, en wel 

de preventieve zorg. Dat is dan ook de basis voor de vorming van gemeentelijke Centra 

voor Jeugd en Gezin (CJG). In 2010 moet dat gerealiseerd zijn. Tot die tijd is het van 

belang dat de voorzieningen op provinciaal niveau (vooral de dagopvang en de 
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residentiële opvang) gehandhaafd blijven. Het is onverantwoord om al af te bouwen als 

de gemeenten nog niet zover zijn met de vorming van CJG.  

Omdat het CDA zich goed kan vinden in die lijn, heeft zij in haar vergadering van 14 

januari jl. ingestemd met een statenvoorstel dat regelt dat voor 2010 € 2.000.000 extra 

middelen worden gereserveerd en voor 2011 een bedrag van € 1.300.000; in totaal dus 

€ 3.300.000 extra!  

 

We zijn er trots op dat dit voorstel statenbreed is gesteund. Er werd nog een 

amendement ingediend door de SP, dat o.a. gesteund werd door de PvdA om deze 

reservering helemaal definitief te bestemmen, dus buiten de mogelijke bezuinigingen die 

via het rijk op de provincies worden verhaald, maar dat vonden we als CDA en VVD en 

CU, bestuurlijk niet correct. Jammer dat het debat toen een grimmig tintje kreeg, alsof 

het CDA en de VVD en de CU niet genoeg voor het kind over hadden, terwijl het juist een 

megaprestatie is dat we in de deze tijd een dergelijk bedrag willen reserveren voor de 

jeugdzorg! 

Tja, politiek is altijd geven en nemen, maar met dit besluit kunnen we met vertrouwen 

de komende jaren tegemoet zien. 

 

De minister stelt het beleid van de provincie Flevoland ten voorbeeld! 

Niet onvermeld mag worden dat Minister Rouvoet de aanpak van Flevoland, in de nota 

‘Jeugdzorg Flevoland Sneller en Beter’, als voorbeeld heeft gebruikt voor de andere 

provincies. De nota gaat in op de Flevolandse strategische visie op sturing, om meer 

doeltreffendheid en doelmatigheid in de jeugdzorg te bereiken. Flevoland streeft naar 

beleidsgestuurde contractfinanciering ipv subsidierelatie met budgetgarantie.  

 

De aanbevelingen van de CDA-werkgroep Visie op de Jeugdzorg Flevoland 

Al eerder bent u geïnformeerd over de werkzaamheden van de werkgroep, bestaande uit 

woordvoerders, wethouders en andere bestuurders van CDA Flevoland. Een aantal malen 

is de werkgroep bijeen geweest op zaterdagochtend, evenals tijdens de 

IJsselmeerziekenhuizencrisis, daarom heeft de werkgroep nu de naam gekregen van de 

‘zaterdagochtend-club’!  

Deze bijeenkomsten leveren niet alleen inzicht op, in de materie, in elkaars gemeenten, 

maar zijn ook inspirerend en gezellig. Dat bindt, en dat is weer typisch CDA! We 

bedrijven geen politiek om de politiek, maar om bij te dragen aan de sociale cohesie, de 

samenhang in onze samenleving. Daarbij is het van belang, om het goede voorbeeld te 

geven. 

 

In februari verschijnt een publicatie van de inzichten van 

de werkgroep. Het is voor iedereen die betrokken is bij de 

jeugdzorg in Flevoland, van belang om het te lezen! We 

nemen hierin op: een overzicht van de stand van zaken in 

alle 6 gemeenten, een overzicht van de complexe 

organisatie van de jeugdzorg in Flevoland, een overzicht 

van onze visie, gebaseerd op de visie van het landelijk 

CDA op de jeugdzorg, een bijdrage van Madeleine van 

Toorenburg en een aantal aanbevelingen voor de 

jeugdzorg in Flevoland. Binnenkort meer hierover op onze 

website en in de regiopagina. 

 

CDA-statenconferentie donderdag 28 januari 2010 

Enkele statenleden uit verschillende provincies (Utrecht, Overijssel en Flevoland) hebben 

het initiatief genomen om een conferentie te organiseren over de jeugdzorg. Deze sector 

is heel erg versnipperd en het is van groot belang om ervaringen en inzichten uit te 

wisselen op provinciaal niveau. Dit versterkt dan weer de positie van het CDA landelijk 

als het debat over de Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg gevoerd gaat worden. 

 
Madeleine van Toorenburg 
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De conferentie zal plaatsvinden in Utrecht en sprekers zijn: Madeleine van Toorenburg 

(CDA Tweede-Kamerlid) over de Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg, de heer Gert 

Kanter (gedeputeerde Overijssel) over stand van zaken IPO en Eigen Kracht 

Conferenties, een projectleider over een succesvolle wijkaanpak, Eduniek, en 

ondergetekende. Ik zal spreken over onze aanpak in Flevoland, onze inzichten en 

ervaringen en de aanbevelingen. 

 

Aanbevelingen Wet op de Jeugdzorg: 
1. er komt één toegang tot de jeugdzorg (de LVG/gehandicaptenzorg overhevelen 

van de CIZ naar de BJZ); 
2. de geobjectiveerde integrale indicatiestelling wordt ter discussie gesteld (dit is de 

belangrijkste bestaansreden voor de Bureaus Jeugdzorg!) 
3. jeugdzorg moet meer een geïntegreerde procesbenadering worden (keten); 
4. het in de wet verankerde recht op jeugdzorg wordt ter discussie gesteld (!); 
5. de preventie wordt verbeterd door goede samenwerking met de Centra voor 

Jeugd en Gezin (CJG), daar moet in worden geïnvesteerd. 
  
Het CDA laat zien dat het geeft om het kind! Alle vergaderingen, uitwisselingen en 

kennisdeling, dragen er toe bij dat de zorginstellingen beter gaan functioneren, dat de 

opvang voor jongeren steeds beter wordt en ook dat die structureel ingebed kan worden 

in ons voorzieningenniveau en dat er maatschappelijke aandacht blijft voor deze 

jongeren! 

Want uiteindelijk blijven jongeren de verantwoordelijkheid van de ouders, de families, de 

directe omgeving. Laten we er met elkaar voor zorgen dat door de toegenomen aandacht 

voor elkaar, het beroep op de professionele jeugdzorgopvang minder wordt! Dan zijn we 

pas echt geslaagd in onze missie! 

 

 

 

Marianne Luyer 

commissie Werk 

e-mail: m.luyer@flevoland.nl 
 

 
 

 

 

 

 

����  A g e n d a 
Datum Tijdstip Activiteit en locatie 

ma. 25 januari 19:30 uur Fractievergadering, provinciehuis 

wo. 27 januari 18:30 uur  Commissie Samenleving, provinciehuis  

do. 28 januari 19:30 uur 

19:30 uur 

Commissie Ruimte, provinciehuis 

Commissie Werk, provinciehuis  

di. 2 februari 19:30 uur Fractievergadering, provinciehuis 

do. 4 februari 19:30 uur Statenvergadering, Statenzaal, provinciehuis 

ma. 8 februari 19:00 uur Fractievergadering, provinciehuis 

wo. 10 februari  18:30 uur 

19:30 uur 

Commissie Samenleving, provinciehuis  

Commissie Bestuur, provinciehuis 

do. 10 februari 19:30 uur 

19:30 uur 

Commissie Ruimte, provinciehuis 

Commissie Werk, provinciehuis 

di.16 februari 19:30 uur Fractievergadering, provinciehuis 

do. 18 februari 19:30 uur Statenvergadering, Statenzaal, provinciehuis 

 

 


