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1- Van de redactie. 

 

We hebben weer een informatiebulletin voor u samengesteld.  

Centraal in dit nummer staat natuurlijk de informatie die gaat over het reilen en zeilen van het CDA in het jaar 

2017. 

Dan gaat het om de jaarverslagen van de fractie en het bestuur. 

Maar ook kijken we even naar de financiën van het CDA in Brummen. 

 

Verder kijken we terug op de gehouden verkiezingen, die voor de gemeenteraad in Maart. Die zijn redelijk 

verlopen voor ons. In het bulletin staat daar het een en ander over geschreven. Ook kijken we terug op de 

formatie van een nieuw college. 

Ze hebben ertoe geleid dat we weer een wethouder mogen leveren. Wij hebben Jolanda Pierik voorgesteld. 

mailto:Gerrypma-liefers@lijbrandt.nl
http://www.cdabrummen.nl/
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Zij zal de portefeuille “sociaal domein” gaan beheren. Dat is een vrij lastige portefeuille naar mijn inschatting, 

vooral ook omdat er veel geld in omgaat. Het zijn gelden die rechtstreeks van de Rijksoverheid komen en die 

door de vergrijzing alsmaar toenemen. De Rijksoverheid probeert daar terecht heel efficiënt mee om te gaan. 

Gevolg is wel dat de gelden eigenlijk nauwelijks toereikend zijn. En dat betekent dat we in Brummen ook heel 

goed moeten opletten dat de echte zorgbehoeftigen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Kortom we moeten 

op de kleintjes passen. 

 

Verder moeten we ons goed beraden op de organisatorische toekomst van het CDA in Brummen. We hebben 

echt nog een heel behoorlijke aanhang. Maar we hebben erg veel moeite om het bestuurlijk allemaal rond te 

krijgen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn ver over de “houdbaarheidsdatum”. Daar 

moeten verse mensen komen! Op de leden vergadering zullen we dit onderwerp ook aan de orde stellen. 

 

En nu nog een hartenkreet: Wie wil ons in het vervolg helpen, als lid van de redactie, om zo twee keer per jaar 

een bijdrage te leveren? Heel graag. 

 

Jaap Ypma. 

 

 

2- Uitnodiging en agenda ledenvergadering. 

                      Wanneer: Donderdag 6 juni 2018 

         Waar: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2/A Eerbeek. 

           Aanvang: 20.00 uur (Inloop met koffie 19.45). 

 

Agenda: 

1 Opening door de voorzitter. 

 

2 Verslag van de ledenvergadering van 16 januari 2018. 

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen. 

. 

       4     Jaarverslagen 2017. 

              4.1. Verslag van bestuur CDA. 

 4.2. Verslag van de fractie CDA. 

 

5  Financieel jaarverslag CDA Brummen 2017, zie midden pagina. 

 5.1. Verslag kascommissie over het financieel jaar 2017. 

 5.2. Vaststelling financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018. 

5.3  Benoeming leden kascommissie 2018. 

 

6   Terugblik op de verkiezingen voor de Gemeenteraad op 21 maart 2018. 

             6.1. Overzicht van de uitslag van de verkiezingen in de gemeente Brummen. 

             6.2. Mededelingen over de gang van zaken tijdens het coalitieoverleg in April/Mei. 

             6.3. Actuele stand van zaken invullingen college van B en W. 

 

7   Eindverslag campagne commissie gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

 

Pauze> 

 

8   Mededelingen nieuwe fractie van het CDA. 

 

9   Bestuurssamenstelling 2018 - 2022. 

 

10  Rondvraag. 
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11  Sluiting. 

 

             Het Bestuur. 

 

 

3- Verslag van de ledenvergadering van het CDA op dinsdag 16 januari 2018 om 19.45 in het Tjark Riks 

Centrum te Eerbeek. 

Volgens de presentie lijst zijn aanwezig: Jaap Ypma voorzitter, Antoon Menkveld secretaris, Cor ten Klooster 

penningmeester, Ko kolk algemeen adjunct en de leden B Vrijhof; W. Wedemijer, J. Westerink, G.S.W te  

Bokkel, W Blom, W de Jager, mevr. G Ypma, E. te Bokkel, Mevr. D. Zuidwijk, R. Boerefijn, J van Aggelen, P. 

Brouwer, A. van  der. Leest, G. Wentink. 

En als gast: Jolanda Pierik-van der Snel. 

1. Opening om 19.50 opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder welkom op deze 

ledenvergadering .Hij spreekt de wens uit dat er vanavond besluiten mogen worden genomen die 

door het gehele CDA Brummen -Eerbeek gedragen zullen worden . In zijn in leiding gaat spreker in 

op   de richtlijnen van de grondbeginselen van het CDA .Hierbij is van belang dat de  mens vrij en 

uniek is en  verantwoordelijk is voor zijn ,of haar optreden en dat een ieder daarbij een houding zal 

moeten innemen die  oog heeft voor elke naaste .Ook hen die moeilijk voor zich zelf kunnen zorgen 

.Het CDA gedachtegoed vraagt om gespreide verantwoordelijkheid ,solidariteit ,rentmeesterschap en 

publieke verantwoordelijkheid.  

 

2. Verslag van de leden vergadering van 24 Mei 2017. Een aantal namen worden nog gewijzigd; zo 

moet er staan: de heer B.Vrijhof en mevrouw Dity Zuidwijk. Bij punt 7 is de naam van de waarnemend 

wethouder mevrouw Jolanda Pierik-van der Snel. Voor het overige wordt het verslag van deze 

vergadering ongewijzigd vastgesteld en goed gekeurd. 

 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen   

• Berichten van verhindering zijn binnen gekomen van: de heer Arentsen, Loonstra en 

Savelberg. 

• Voorts hebben een aantal leden nog een schriftelijke reactie in gezonden naar aanleiding 

van het per mail of op papier toegezonden concept verkiezingsprogramma. Deze stukken 

zullen door de voorzitter bij de behandeling van dit agendapunt integraal worden 

overgenomen en behandeld. 

 

4. Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraad 2018-2022. De in een apart proces verbaal opgenomen 

werkwijze wordt geacht integraal onderdeel te zijn van dit verslag. Dit stuk wordt na vaststelling door 

het bestuur, als bijlage aan dit verslag gehangen. 

Het proces-verbaal wordt (om privacy redenen) op de vergadering ter inzage gelegd. 

De uitslag was als volgt: 

• Dity Zuidwijk-van Lenthe    

• Erwin te Bokkel    

• Geert Wentink    

• Arjan van der Leest    

•  Ronald Boerenfijn 

 

Geert Wentink heeft zich nadien om persoonlijke redenen teruggetrokken, waarna elke kandidaat 

op de lijst na Geert Wentink één plaats is opgeschoven. 

 

5. Vaststelling verkiezingsprogramma. De laatst rondgezonden concept versie 6C3 VAN 28-11-2017 

wordt paginagewijs doorgenomen. De door de voorzitter ontvangen schriftelijk ontvangen 

opmerkingen worden hierbij integraal overgenomen, alsmede een aantal gecorrigeerde getallen en 

formuleringen. Hierna wordt door het bestuur besloten. In welke vorm en samenstelling het 

programma aan derden  en de pers ter beschikking wordt gesteld. Ook zal publicatie op de website 
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plaats vinden. Na enige discussie wordt besloten als centraal thema voor dit programma te kiezen 

voor “Het  CDA voor een gemeente die wij willen doorgeven “ 

  

6. Mededelingen van de campagne commissie. De campagne commissie deelt mee dat zij aan het werk 

zijn met de voorbereidingen van de campagne voor 21 maart 2018 .De eerst volgende vergadering 

van deze commissie is gepland op 23 januari 2018 .Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd waar 

nodig mee te helpen om deze campagne tot een succes te maken . 

7. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

8. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering.   

 

             Antoon Menkveld, secretaris 

 

 

4- Jaarverslagen. 

      4.1. Jaarverslag  Bestuur 2017. 

       

ALGEMEEN. 

Zoals wij al in ons jaarverslag over 2016 hebben gemeld bestaat het bestuur nog uit twee leden die statutair 

zijn verkozen en 3 leden die de functies van voorzitter en secretaris en penningmeester blijven waarnemen tot 

er opvolg(st)ers zijn gevonden.  

Deze zorgelijk situatie heeft tot gevolg gehad dat er al in 2016 een commissie was gevormd die de taak had 

gekregen om alle leden te benaderen om te inventariseren welke leden zich in wilden spannen om een nieuw 

bestuur te vormen en leden te benaderen om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen van 2018. Dit 

heeft geleid tot het vormen van “een club van tien” die eventueel beschikbaar waren voor bestuursfuncties en 

voor opvulling van de fractie in 2018.  

In 2017 is het - na een ware zoek (en bezoek) tocht gelukt om een kandidatenlijst voor een CDA fractie vast te 

stellen. Op deze kandidaten lijst stonden 16 namen. Voor de plaatsen 1 t/m 4 hebben wij (deels nieuwe) leden 

gevonden die de ambitie hadden om in de raad te worden verkozen.  

Ondanks deze geslaagde actie zijn de zorgen over de opvulling van het bestuur niet verminderd, maar alleen 

urgenter geworden omdat de gezondheidstoestand van een tweetal bestuursleden wel zodanig is verbeterd 

dat zij hun plaatsen als (waarnemend) bestuurslid weer hebben kunnen innemen. Maar ze zijn niet 

beschikbaar zijn voor een nieuwe zittingsperiode. Verderop in het bulletin komen we hier op terug.   

 

Op 1 februari 2017 overleed onze wethouder Koos Paauw op de leeftijd van 62 jaar. 

We kunnen er maar moeilijk aan wennen. 

In het info bulletin van mei 2017 herdachten we Koos. 

 

Het bestuur is er in geslaagd om een waardige opvolgster te vinden om de open gevallen plaats, op te vullen. 

Mevrouw Jolanda Pierik-van der Snel uit Wapenveld heeft het ingezette beleid voort kunnen zetten. Het 

bestuur is haar dankbaar voor haar inzet om de open gevallen plaats op te vullen. Zij heeft samen met de 

fractie in 2017 het werk wat Koos in de steigers had gezet, bijna naadloos voortgezet. Hulde hiervoor !! 

In het begin van 2017 heeft het bestuur veel werk extra verzet om deze overgang mogelijk te maken. 

 

Samenstelling Bestuur. 

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Jaap Ypma (waarnemend) 

Secretaris:  Antoon Menkveld .( waarnemend) 

Penningmeester; Cor ten Klooster.(waarnemend) 

Leden:    Siemen van Asperen 

   Ko Kolk 

            

Het bestuur vergaderde in dit verslagjaar negen maal. Voorts werden een groot aantal zaken per mail 

gewisseld. Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur nog ongewijzigd.  
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Bestuursvergaderingen. 

De bestuursvergaderingen vonden bij toerbeurt plaats bij een van de bestuursleden thuis. Er werd, zoals 

gezegd, in dit verslagjaar 9 maal door het bestuur vergaderd. Doorgaans was de fractievoorzitter aanwezig bij 

de vergaderingen. 

Volgens een interne afspraak binnen de fractie was Geert Wentink fractievoorzitter geworden. Zijn drukke 

werkzaamheden belemmerden hem weleens om de bestuursvergadering bij te wonen. Dat was met name het 

geval bij de vergaderingen die op de middag plaats vonden. Hij gaf in maart 2017 aan dat hij deze functie om 

een aantal redenen niet meer ambieerde. Wel bleef hij fractie lid van onze partij in 2017.   

De terug getreden fractievoorzitter Gerrit te Bokkel was bereid deze functie tot de verkiezingen 2018 waar te 

nemen.  

Het bestuur is Gerrit zeer erkentelijk dat hij aan deze oplossing wilde meewerken zodat de fractie van een en 

ander geen nadeel heeft ondervonden in haar functioneren in de raad. Maar het was hem niet mogelijk om 

daarnaast ook nog de bestuursvergaderingen bij te wonen. Door bovenstaande omstandigheden heeft het 

bestuur in 2017 tijdens haar bestuursvergaderingen de aanwezigheid van een fractielid als adviseur erg veel 

moeten ontberen. 

Voorts werd in de loop van 2017 duidelijk dat in 2018 van de zittende fractie leden alleen Geert Wentink voor 

een nieuwe periode beschikbaar zou zijn. Zowel Gerrit te Bokkel en Gerry Ypma gaven aan dat zij in verband 

met hun leeftijd niet meer op een verkiesbare plaats wilden worden geplaatst. De groep van 10 die in 2016 

was ingesteld en een aantal malen bijeen is geweest, versmalde tot een povere groep van ongeveer 5 

personen. Het nieuwe lid Dity Zuidwijk-van Lenthe was een welkome versterking en heeft mede vorm 

gegeven aan de organisatorische opzet voor de aanpak van de verkiezingen. Het bestond uit een 

werkgroepje dat de voorbereiddingen heeft gedaan voor het opstellen van het programma en een 

werkgroepje die de campagne heeft voorbereid.  

Fractieleden en bestuursleden hebben zich zeer ingespannen om kandidaten te vinden voor de nieuwe raad 

in 2018. 

Voorts heeft het bestuur van tijd tot tijd een nieuwsbrief laten uitgaan en zo goed mogelijk de website 

bijgehouden. De landelijke CDA-site, waaraan de plaatselijke is gekoppeld, werd vernieuwd, waardoor er ook 

lokaal weer gesleuteld moest worden om hem toegankelijk te houden. 

 

Algemene ledenvergaderingen. 

Er waren in dit verslagjaar 3 bijeenkomsten met onze leden gepland.   

• Op 25 januari 2017 werd er in Plein 5 in Brummen een ledenvergadering gehouden. In deze 

bijeenkomst werden een aantal huishoudelijke zaken besproken. Daarnaast was er een openbaar 

gedeelte  ingepland  waarbij een  gedachtewisseling over het “beschermd wonen en maatschappelijk 

opvang was ingepland . We mochten een tiental gasten verwelkomen. Dit Zuidwijk en Gerry Ypma 

hielden een interessante en inspirerende voordracht over het onderwerp. De avond werd afgesloten 

met een gezellig samenzijn onder genot van een drankje, de “nieuwjaarsborrel“.  

• 24 mei 2017 in het Tjark Riks centrum in Eerbeek. In deze bijeenkomst werden het jaarverslag over 

2016 en de jaarstukken vastgesteld. In deze vergadering werd ook kennis gemaakt met de in de 

vacature van Koos Paauw voorgedragen en benoemde wethouder Mevrouw Jolanda Pierik-van der 

Snel uit Wapenveld. Ook de aanpak van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd doorgenomen.  

•  Op 11 december 2017 was er een ledenvergadering gepland waarin het concept 

verkiezingsprogramma aan de leden zou worden voorgelegd en de kandidatenlijst voor de geplande 

gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 zou worden vastgesteld.  

Het bestuur heeft moeten besluiten deze vergadering in verband met de barre winterse 

weersomstandigheden te laten vervallen en uit te stellen tot 16 Januari 2018.  

 

Afdeling Leden aantallen. 

Volgens opgave van het CDA Partijbureau telde onze afdeling op 1 januari 2017 78  leden. Dit was op 31 

december 2017 volgens dezelfde opgave 74 leden, waarvan 64 leden hun contributie hadden voldaan . Er 

werden in 2017 3 nieuwe leden ingeschreven. Totaal hebben 7 leden hebben hun lidmaatschap beëindigd.  

De terugloop kan als volgt worden onderverdeeld: 3 leden zijn overleden; 2 leden bedankten i.v.m. ziekte en 
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ouderdom, 2  leden bedankten i.v.m. politieke bezwaren. In 2017 heeft 1 lid het ( proef) lidmaatschap niet 

verlengd. .  

 

Kortom 2017 was voor het CDA opnieuw een enerverend jaar. Waarin door de bestuursleden, fractieleden en 

de diverse overige actieve leden in de verschillende commissies veel werk is verzet. Het bestuur zegt hen 

allen dank voor hun inzet en vertrouwt er op dat deze inzet ook voor 2018 kan worden voortgezet. 

 

Antoon Menkveld, secretaris.(waarnemend)  

 

 

4.2. Jaarverslag fractie 2017 

 

Algemeen 

De fractie was per 1 januari 2017 als volgt samengesteld: 

- Geert Wentink, fractievoorzitter tot april 2017, daarna fractielid en gedurende 2017 tevens voorzitter 

van het Forum Ruimte 

- Gerrit te Bokkel, fractielid en fractievoorzitter vanaf april 2017 

- Gerry Ypma, fractielid en plv. fractievoorzitter 

- Ronald Boerefijn, steunfractielied  

- Jaap Westerink, steunfractielid  

- Antoon Menkveld, fractiesecretaris 

- Dity Zuidwijk, notulist en fractievolger 

- Erwin te Bokkel, fractievolger vanaf september 2017 

Koos Paauw was tot zijn plotselinge overlijden op 1 februari, onze wethouder op het Sociaal Domein, 

Financiën en Personeel en Organisatie. Met ingang van maart 2017 werd hij opgevolgd door Jolanda Pierik-

van der Snel op het Sociaal Domein en Financiën. 

Samenstelling gemeenteraad in 2017: 

- De gemeenteraad bestond in 2017 uit 6 fracties t.w. VVD (5), PvdA (4), CDA (3), Lokaal Belang (3), 

D66 (2), IPV (2). 

- De CDA fractie vergaderde 22 maal. Tot februari was wethouder Koos Paauw doorgaans aanwezig 

en vanaf maart 2017 bezocht wethouder Jolanda Pierik regelmatig de fractievergaderingen. 

Inwoners zijn in 2017 steeds meer in contact getreden met de fractie, hetzij telefonisch of door een 

bezoek aan de fractievergadering.  

De belangrijkste onderwerpen in 2017: 

- Centrumplan Eerbeek 

- Privatisering Sporthal De Bhoele en oprichting Sportkoepel 

- Koers Duurzame Energie 

- Toekomst GR Delta 

- Plan lokale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, Participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding 

- Positieve en integrale gezondheid in Brummen  

- Transformatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

- Doorontwikkeling Team voor Elkaar 

- Participatie van inwoners 

De fractie heeft in 2017 regelmatig contact gehad met de CDA fracties in de Clean Tech Regio 

(Stedendriehoek). Voor gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen wisten ze elkaar te vinden. Ook met de 

CDA fractie in de Provinciale Staten zijn er van tijd tot tijd contacten geweest. 

 

Gerry Ypma. 

 

 

5- Financieel verslag 2017 en begroting 2018. 

     De boeken van de penningmeester CDA-afd. Brummen zijn door Wim den Dekker en Willibrord      

     Wedemeijer naar tevredenheid gecontroleerd en in orde bevonden. 

    Het totale financiële verslag treft u apart aan: Zie midden pagina van het boekje. 
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Op de vergadering zal het worden toegelicht. 

     a. Verslag kascommissie jaarverslag 2017 

     b. Vaststelling financieel jaarverslag 2017 

     c. Benoeming leden kascommissie 2018 

 

 

Verklaring Kascommissie boekjaar 2017 CDA Brummen- Eerbeek 

 

Ondergetekenden verklaren dat zij op maandag 30 april 2018 de financiële bescheiden van de CDA-afdeling 

Brummen-Eerbeek hebben gecontroleerd. 

De controle betrof het exploitatieoverzicht 2017 met een positief saldo van € 2486,97 en de 

vermogensopstelling waarvan de waarde € 16064,78 bedraagt per 31-12-2017. 

De door ons gevoerde controle geeft geen aanleiding tot het maken van op- en aanmerkingen. 

Ondergetekenden stellen de CDA-ledenvergadering dan ook voor de door de penningmeester opgestelde 

financiële jaarstukken 2016 goed te keuren, en de penningmeester, en in het verlengde daarvan het bestuur, 

decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële beleid. 

 

Eerbeek, 30 april 2018 

 

De kascommissie: 

                                   
 

 

 

6- Terugblik op de verkiezingen van 21 maart j.l. 

 

a- Overzicht van de uitslag GR-Verkiezingen 2018, vergelijking met 2014 

 

                     2014                                                                2018                    

        aantal       %            Zetels 

                                                          2010 

PvdA 1801 19,9 4 5/26,4% 1424 15,5 3  

VVD 1703 18,9 4 5/28,4 1846 20,1 4  

CDA 1677 18,6 3 3/14,8 1410 15,4 3  

Lokaal B 1493 16,5 3 - 2099 22,9 4  

IPV/GR L 1261 14,0 3 6/30,4 1422 15,5 3  

D66 1096 12,1 2  961 10,5 2  

                      9031                     19             19 /           9162                         19 

 

Korte kanttekeningen: 

In 2010 hadden we 14,8 % van de stemmen en 3 zetels. 

2014 was een erg goed jaar voor het CDA. We hadden van 2010 tot 2014 een stevige oppositie gevoerd en 

dat heeft zich bij de verkiezingen in 2014 uitbetaald. We behaalden net geen 4 zetels.  

 

Onze kandidaten in 2018 hadden nog geen echte naamsbekendheid. De eerste drie kandidaten waren voor 

de Brummense politiek pas aangetreden. Hoewel onze campagne wel goed uit de (groene) verf kwam, was 
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de tijd te kort om echt breed bij de bevolking bekend te raken. En Jolanda Pierik stond niet op de lijst. 

De naam van Jolanda Pierik was natuurlijk wel bekend bij een betrekkelijk kleine groep van mensen uit het 

sociale domein, maar nog niet gemeente breed. We zijn dus teruggevallen, maar de drie zetels bleven 

behouden. Ik zie nog wel opwaarts potentieel. 

 

b- Mededelingen coalitieoverleg april/mei. 

Het is eigenlijk begonnen met het verkennend onderzoek van de “verkenner” Muus Groot. Deze was 

door de grootste partij, Lokaal Belang, aangezocht om de wensen van alle partijen te inventariseren. 

Het resultaat van die verkenning was dat hij adviseerde een college te vormen bestaande uit   LB, 

VVD, CDA en PVDA. Ook adviseerde hij een Coalitieakkoord op hoofdlijnen.  Hoofdpunten van 

beleid zouden moeten zijn: Uitvoering bestemmingsplan Eerbeek, centrumplan Brummen opstellen, 

borging en verdere ontwikkeling van het sociaal domein, doelgroepenbeleid ontwikkelen voor de 

woningbouw en maatregelen op het gebied van duurzaamheid, duurzame energie en 

energiebesparing. Hij merkte ook op dat goed overwogen moest worden  hoe financiering gevonden 

kon worden voor de duurzaamheidintensivering en de borging van de  zorg. 

Tenslotte zei hij dat LB de andere drie partijen moest uitnodigen, dus de regie moest oppakken, om 

op genoemde hoofdpunten de coalitie te smeden. Na twee gesprekken onder leiding van LB, bleek er 

spanning binnen die partij. 

Er moest iets gebeuren!  

Op 17 april hebben VVD, CDA en PvdA uitgesproken dat er onvoldoende vertrouwen was in het 

proces en de voortgang van de formatie van een nieuw college. Wisselende samenstelling van de 

delegatie van LB met verschillende inzichten maakten het onmogelijk om op dat moment met LB 

verder te gaan. VVD als één na grootste partij werd gevraagd het voortouw te nemen om een snelle 

informatieronde met alle partijen te organiseren met als doel  klaarheid te scheppen over de vraag hoe  

en met wie verder te gaan. Weer was de opdracht een zo breed mogelijke en stabiele coalitie. 

Kris Verver heeft deze missie met verve volbracht! 

 

Vervolgens is er aan de hand van de verslaglegging van Kris Verver veel overleg geweest. Groen 

Links en D66 waren alternatieven, maar ook LB kwam na beslechting van de interne strubbelingen 

weer in beeld. Uiteindelijk is er voor gekozen toch weer met LB te praten. Nu verliep het 

constructief,en dat heeft uiteindelijk geleid tot het aanzoeken van een formateur. Dit werd Anja Prins, 

VVD- Statenlid. 

Inmiddels was het wel eind april geworden, en de wens was om alles op alles te zetten om er voor te 

zorgen dat de nieuwe wethouders toch 31 mei benoemd zouden kunnen worden, ook al om de 

gemeentelijke procesgang en de dynamiek niet al te zeer op de proef te stellen. Maar…. 

Zorgvuldigheid stond voorop!. 

 

c. Het uiteindelijke akkoord op hoofdlijnen. 

Uiteindelijk kon, na intensief overleg dat plaats vond in goede sfeer op, op 17 mei vastgesteld worden 

dat de vier “eruit” waren. Voorstel nieuwe wethouders Eef van Ooijen, (PVDA) duurzaamheid en p en 

o; Peter Paul Steinweg VVD) financiën en ro, met name Eerbeek;  Margriet Wartena, ro, met name 

Brummen, Onderwijs, Sport en Volkshuisvesting. Jolanda Pierik het hele Sociale domein. 

Een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat door de potentiële wethouders nu uitgewerkt wordt tot een 

Bestuursakkoord. Dat bestuursakkoord gaat naar de raad ter vaststelling. 

 

           Jaap Ypma 

 

 

7-  Eindverslag van de campagnecommissie op 9-04-2018 op het  Gemeentehuis 

 

         Aanwezig: Gerry, Ko en Ronald; Cor en Geert hebben schriftelijk gereageerd. 

1. Groene stoel 

Er zijn 6-8 personen geïnterviewd en op de site gezet. De interviewer en de mensen die op de stoel 

hebben gezeten waren allen enthousiast. De link op de website naar facebook is niet gelukt. 
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Compilatiefoto’s voor advertenties in de krant zijn niet goed uit de verf gekomen. De stoel wordt 

opgeslagen bij Geert. 

2. Groene fietsen/caravan 

We hebben 4 fietsen en een tandem. Deze zijn maar twee keer gebruikt en dat is eigenlijk te weinig. 

Wat we met de fietsen verder gaan doen is aan het bestuur. De caravan is tweemaal opgehaald en op 

de beide markten gebruikt. Het was een opvallend object. 

3. Vergaderen op locatie 

Er is in 5 kernen eenmaal vergaderd. De opkomst viel wel wat tegen. Deze vergaderingen moeten 

aangekondigd worden in kranten en er dienen thema’s te zijn waar belangstelling voor bestaat. Deze 

vergaderingen zouden ieder jaar een keer gehouden moeten worden op locatie. Ook is misschien 

mogelijk om een paar keer per jaar te vergaderen in het servicepunt in Eerbeek. 

4. Gemeentelijke reclameborden 

Op de gemeentelijke borden is onze lichtreclame goed en duidelijk geweest. Ons logo was ook goed 

zichtbaar. 

5. Folders en flyers 

Het drukwerk zag er goed verzorgd uit. De huis aan huis verspreiding heeft niet aan onze verwachting 

beantwoord, omdat bij de ja/nee stickers niets is bezorgd. Hierdoor hebben we veel te weinig mensen 

bereikt. Publicaties in kranten is wellicht doeltreffender. Vrijwel nergens hebben wij genoemd wat we in 

de afgelopen vier jaar hebben bereikt. Had krachtiger gemoeten. 

6. Posters 

De posters waren goed en duidelijk en er moeten voor de herkenbaarheid niet meer portretten op staan. 

De borden in de diverse weilanden waren goed zichtbaar en ook de borden om lantaarnpalen waren 

duidelijk. Jammer dat er weer een paar verdwenen zijn. 

7. Twitter en facebook 

Van beide nieuwe vormen van communicatie is nog te weinig gebruik gemaakt. We zijn er te laat mee 

begonnen omdat er problemen met de opstart waren. Deze zijn verholpen. Naar links met o.a. de 

website moet nog gekeken worden. 

8. Campagnedag  

Deze dag was een succes. Jammer dat er zo weinig mensen aan meededen. Het idee is geopperd om 

dit de komende periode meer te doen. Er zijn genoeg bedrijven/organisaties waren we naartoe kunnen. 

Bestuur en fractie zouden dit moeten oppakken. 

9. Landelijk kopstuk uitnodigen 

Dit is zinvol als er een aansprekend thema is en dan nog loop je het risico dat er nauwelijks andere 

mensen komen luisteren. De avond met Erik Ronnes was goed en ook redelijk bezocht. 

10. Website 

Onze website is kwetsbaar en daarom is het goed als er ook een fractielid op de hoogte is van het reilen 

en zeilen van onze website. 

11. Algemene op-/aanmerkingen 

Het campagneteam is 13 juni 2017 begonnen en vergaderde maandelijks tot begin 2018. Hierin zaten 

geen belangrijke kandidaten voor de groslijst. 

De jaarvergadering (jan. 2018) werd veel te laat gehouden en daarna was de druk op het team te groot, 

maar door de gezamenlijke inspanning -in het bijzonder Cor- hebben we de klus geklaard. De eerste 

drie mensen op de kandidatenlijst zijn nieuw, dus minder bekend. Daarom al had de jaarvergadering 

eerder gehouden moeten worden; de inwerkperiode voor deze nieuwe mensen was veel te kort en zij 

hadden hierdoor te weinig tijd om te werken aan hun naamsbekendheid.   

We waren in de kranten te weinig zichtbaar. Adverteren kost veel geld; we zouden enkele keren samen 

met andere afdelingen van het CDA kunnen adverteren. We hebben bovendien geen originele dingen 

gedaan die spontaan de krant haalde.  

Toen het campagneteam aan de gang ging, stond er op de website nog veel uit het verleden en verre 

verleden. We moeten ervoor zorgen dat we de website bij de tijd laten zijn. Belangrijke mededelingen uit 

de fractie moeten snel geplaatst kunnen worden. Dit zou gedaan moeten worden door een fractielid die 

bekend is met de materie. De fractie heeft aangeboden om samen met de website-beheerder dit te gaan 

regelen. In de komende raadsperiode zal er ook gebruik gemaakt gaan worden van twitter en facebook. 
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We zijn met een groep mensen aan het werk geweest, die een leeftijd hebben dat het goed denkbaar is 

dat zij er de volgende periode niet meer bij zullen zijn. Het is daarom wenselijk na te denken over een 

draaiboek voor over vier jaar.  

Ondanks alle bovengenoemde plus en minpunten hebben we toch weer drie zetels gehaald. Drie 

nieuwe gezichten die nog niet zo bekend zijn. Op de kandidatenlijst van 2014 stonden meerdere oude 

vertrouwde namen. Zij kwamen op de lijst van 2018 niet meer voor; wellicht heeft dat ons toch stemmen 

gekost en is dat de reden dat we nu de vijfde partij zijn. 

 

         Ko Kolk 

 

 

11- Namen en adressen fractie en bestuur 

 

Wethouder CDA-afdeling Brummen 

 

 

Wethouder:  Jolanda Pierik-van der Snel (waarnemend) 

    Hullenweg 12 

    8191 LB Wapenveld 

   Telefoon: 06-42523344 

E-mail: jolanda.pierik@gmail.com 

 

 

 

Fractie CDA-afdeling Brummen 

 

 

Fractievoorzitter: Erwin te Bokkel 

Gasfabriekstraat 16/A 

6971 ZL Eerbeek 

Telefoon: 0575-566142 

E-mail: E.tebokkel@brummen.nl 

 

 

Fractielid:  Dity Zuidwijk van Lenthe 

    Sleutelbloem 5 

    6971 MD Brummen 

   Telefoon: 0575-564564 

   E-mail: d.zuidwijk@brummen.nl 

 

 

Fractielid:  Arjan van der Leest 

Wolverlei 6 

6961 PR Eerbeek 

Telefoon: 0313-437781 

E-mail: a.vanderleest@brummen.nl 

 

Fr.ondersteuning: 1- Gerrit te Bokkel 

Soerense Zand Zuid 5 

6961 RA Eerbeek 

Telefoon: 0313-619488 

E-mail: info@gswteb.eu 

mailto:E.tebokkel@brummen.nl
mailto:d.zuidwijk@brummen.nl
mailto:a.vanderleest@brummen.nl
mailto:info@gswteb.eu


 

CDA-Brummen Voorjaarsbulletin 11 

 

CDA-bulletin                                                                                                                                                                             Mei 2018 

 

2- Gerry Ypma-Liefers (waarnemend) 

Narcisstraat 2 

6971 AW Brmmen 

Telefoon: 0575-562012 

E-mail: gerrypma-liefers@lijbrandt.nl 

 

 

 

Bestuur CDA-afdeling Brummen 

 

Voorzitter:  Jaap Ypma 

    Narcisstraat 2 

    6971 AW Brummen 

   Telefoon: 0575-562012 

   E-mail: j.ypma@lijbrandt.nl 

 

 

Secretaris:  Antoon Menkveld 

    Dorpsstraat 46 

    6964 AC Hall 

   Telefoon: 0313-651761 

   E-mail: antoonmenkveld@live.nl 

 

 

Penningmeester: Cor ten Klooster 

    Veldkantweg 9 

    6961 HE Eerbeek 

   Telefoon: 0313-654594 

   E-mail: c.klooster1947@kpnmail.nl 

 

 

Lid:  Ko  Kolk 

Oude Zutphenseweg 10 

6964 CG Hall 

Telefoon: 0313-619212 

E-mail:  jjhkolk@kpnplanet.nl 

 

 

Lid:  Siemen van Asperen 

Dwarsweg 6 

6971 JD, Brummen 

Telefoon: 0575-565319 

E-mail: si-asperen@wxs.nl 

 

 

mailto:gerrypma-liefers@lijbrandt.nl
mailto:j.ypma@lijbrandt.nl
mailto:antoonmenkveld@live.nl
mailto:c.klooster1947@kpnmail.nl
mailto:jjhkolk@kpnplanet.nl
mailto:si-asperen@wxs.nl

