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Op het moment van schrijven van dit voorwoord zijn we midden in de algemene
beschouwingen naar aanleiding van Prinsjesdag. Hierin is door de Pieter Heerma een visie
van het CDA gepresenteerd die goed aansluit op de kernwaarden van het CDA. We hebben
als partij een roerige tijd achter de rug. Hopelijk geeft het CDA-congres en de
gepresenteerde visie van Pieter Heerma weer het elan terug in de partij en lijken we weer in
rustiger vaarwater te komen. Helaas heeft onze staatssecretaris door een interview over de
coronapas een nieuwe rel gecreëerd. Wij hopen dat dit soort uitingen en tweespalt heel snel
zal stoppen en de rust in de partij weer echt terugkomt. Dat is hetgeen dat ons ook enorm zal
helpen in de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
In de nieuwsbrief vindt u onder andere een verslag van het bezoek van de Statenfractie aan
onze prachtige stad waar wij heel trots op mogen zijn. Daarnaast treft u een verslag van het
CDA-congres aan en heeft de fractievoorzitter zijn inzet voor de Kadernota 2022-2025
weergegeven met daarin een doorkijkje naar een aantal thema’s richting het
verkiezingsprogramma. Tot slot het nieuws vanuit het bestuur met een inkijkje in de stand
van zaken bij de betreffende commissies die zich voorbereiden op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
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Op 1 september bezocht de Statenfractie van CDA Gelderland onze stad. Na een ontvangst
in het Oude Stadhuis en bezichtiging van de trouwzaal, gaf Gerdien Morren een rondleiding
door de stad. De statenleden waren onder de indruk van de prachtige strandboulevard en de
restauratie van de Grote kerk met de vele plafondtekeningen. Aan de restauratie ervan heeft
de provincie Gelderland een bijdrage geleverd. Het veelzijdige Stadsmuseum waar het
gezelschap de primeur had van de expositie van fotografe Saskia Boelsums, de nieuwe
woningen die in het Waterfront gebouwd worden en niet te vergeten de ruime en lichte
parkeergarage!
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We moesten al vroeg uit de veren om op tijd in Den Bosch te zijn. We werden rond half
negen verwacht. Met enig scepsis gingen we op pad, want wat voor goeds uit de CDA-kamp
hadden we de laatste tijd meegemaakt?
Bij aankomst zagen we dat het druk was voor de ingang. Dat had te maken met de coronaincheck. We haalden onze lunchbonnen, haalden koffie en namen plaats in de grote hal, met
steeds een stoel vrijgelaten. We zaten mooi voorin en zagen centraal een podium als een
boksring, maar dan zonder ring, met daarboven grote videoschermen. Overal Tv-camera’s
en voor elk vak cateringstalletjes. We konden inloggen met onze smartphone en laptop en
konden even later meedoen met een proefstemming. Dat was wel nodig, omdat er later
gestemd moest worden over ruim veertig moties.
Spies en Omtzigt
We begonnen met een prachtig gezongen ‘Wilhelmus’. Voor de lunchpauze werd de gang
van zaken doorgenomen vanaf de dramatische verkiezingsuitslag. Interimvoorzitter Marnix
van Rij en Liesbeth Spies kwamen op het podium. Het ‘rapport Spies’ werd uitvoerig
besproken, waarbij er veel interactie was met de zaal. Want in 2010 had het CDA nog
67.592 leden en in 2021 waren er nog 37.000 leden. Natuurlijk kwam ook de gang van zaken
rond het partijleiderschap en de stoelwisselingen daarin aan de orde. Er werden veel
kritische vragen gesteld. Veel aandacht ging ook naar Pieter Omtzigt, veel waardering ook,
veel spijt over zijn vertrek, en dat de deur voor hem wijd openblijft. Vooruitziend hebben we
twee prachtige rapporten gezien. Het ‘rapport Van Zwol’, van het Wetenschappelijk Instituut,
met zijn heldere analyse en aanbevelingen. Maar ook het ‘rapport Bontenbal’ over het
klimaat, en de duidelijke aanbevelingen hierin voor de koers van het CDA. Het aanleunen
tegen de VVD werd niet genoemd; wel was er applaus voor de middenkoers en in gesprek
blijven met links.
Na de lunch kwamen de moties ter sprake en konden we veelvuldig stemmen. Over de
opvallendste uitkomsten zijn Zwart en Maarleveld het eens: Tegen advies in regeren en ISvrouwen- en kinderen.
Het congres stelde dat de afschaffing van het studentenleenstelsel een breekpunt moet zijn
bij de formatie. Deze motie werd ingediend door het CDJA. Onder druk van aanwezige
jongeren werd dit aangekomen. Ook moet het CDA achter terughalen uit Syrië van de IS4

kinderen (met hun IS-moeders) gaan staan, ook al kunnen we het lot van Yezidi’s niet
verbeteren.
Aan het einde van de dag was voor Maarleveld geheel duidelijk dat men besefte hoe diep de
crisis binnen het CDA is.
Jonge bestuurders
Het laatste deel van de middag werd ingeruimd voor jonge, succesvolle CDA-bestuurders. Zij
vertelden over hun enthousiasme en manier van aanpak. Ook de Taskforce
Gemeenteraadsverkiezingen werd genoemd. Een mooie tip voor onze
gemeenteraadsfractie.
Het klapstuk was de bevlogen speech van onze voorman Wopke Hoekstra: vol bezieling,
voor de vuist weg. Mijn scepsis smolt als sneeuw voor de zon. Tevreden gingen we weer
naar huis.
Samenvattend zegt Maarleveld dat het ontbrak aan visie op voortgaand beleid gezien de
urgentie van de problemen die er op het moment in Nederland zijn zoals de stikstofcrisis en
de woningmarkt. “Ik kan alleen maar hopen dat die visie zich de komende maanden
uitkristalliseert”.
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Solidariteit is een begrip wat me de laatste tijd steeds meer bezighoudt. Zijn we als
samenleving nog wel solidair met elkaar? Geven we elkaar nog de ruimte? Mag iedereen zijn
wie hij/zij is? Maar denken we ook nog aan de ander die het niet zo makkelijk heeft? Of zijn
we vooral bezig met onszelf, met ons gezin, werk, sport en andere bezigheden? Als ik naar
mezelf kijk dan zie ik iemand die druk is met zijn gezin, werk en politiek. Altijd druk bezig om
het goede proberen te doen. Maar doe ik wel het goede? Kijk ik wel om naar de ander? Ben
ik wel solidair met jongere of oudere mensen? Of met mensen waarvoor het leven één grote
uitdaging is? Ik heb mezelf voorgenomen om die spiegel mij vaker voor te houden. Hoe
kunnen we in het licht van deze Kadernota solidair zijn met onze inwoners? Met die blik
hebben we als CDA naar deze Kadernota gekeken.
De Kadernota is als beleidsstuk een voorloper van de begroting. Als gemeente geven we
hiermee richting naar de begroting. 16 september hebben we hierover met elkaar
gedebatteerd als gemeenteraad. Hieronder vindt u de onderwerpen die ik namens het CDA
naar voren heb gebracht in mijn debatbijdrage.
Gemeentelijke financiën
Zoals in eerdere nieuwsbrieven door onze wethouder is aangehaald, komen we als
gemeente nu in een situatie terecht waarbij we keuzes moeten maken en de ambitie
afgeschaald moet worden. Het financiële lange termijnbeeld van onze gemeente is niet
zorgelijk, maar we moeten nu wel scherper aan de wind gaan varen. Dit betekent dat we
goed moeten kijken naar de inkomsten en uitgaven. Als politicus vind ik dat eigenlijk het
mooist, want juist op die momenten kun je jezelf onderscheiden.
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Bij het maken van de keuzes heeft het college ons een groot aantal opties voorgelegd. Dit is
gebeurd door middel van een ombuigingsplan. In dit plan heeft het college een aantal keuzes
voorgelegd, zowel aan de inkomsten als de uitgaven kant. Die steunen wij als CDA
grotendeels. Op een aantal punten zijn wij als CDA voornemens een andere keuze te
maken. Die heb ik hieronder beschreven.
Inkomsten:
Het stapsgewijs verhogen van havengelden naar 100% kostendekkend.
Jaarlijks € 110.000 tot € 375.000.
Extra deel van het Stadhuis verhuren, jaarlijks € 30.000
Verhoging toeristenbelasting jaarlijks +/- € 60.000

Uitgaven:
Internationale Hanzedagen 2031, € 1,1 mln. Hiervoor is nu een al bedrag gereserveerd, deze
willen we vrij laten vallen.
Koningsspelen, € 18.500. Deze beoogde bezuiniging willen we terugdraaien.
Ditzelfde geldt ook voor de uitgaven aan verkeersveiligheid, wijk- en buurtgericht werken en
burgerparticipatie.

Ons uitgangspunt is om uit te komen op een positief begrotingssaldo in de aankomende
jaren. Dit is ook iets wat de provincie van ons eist/verwacht. Daarbij willen we zoveel
mogelijk onze inwoners ontzien, in het bijzonder onze jongeren en bedrijven, verenigingen
en stichtingen, die het door corona zwaar te verduren hebben gehad. Dit vanuit oogpunt van
solidariteit.
Wonen
Ook in Harderwijk hebben we een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen een
dak boven zijn hoofd heeft. Dit geldt in het bijzonder voor onze jongeren. Met de enorme
inzet van dit college en deze raad hebben we gelukkig al het nodige kunnen realiseren dan
wel in gang gezet, maar het is alleen nog niet genoeg.

Als CDA zien wij een aantal oplossingen als het gaat om het terugdringen van het
woningtekort: voorrang aan onze inwoners, het actief ontwikkelen van gebieden, zoals
bijvoorbeeld het Welkoopterrein en als laatste samenwerking zoeken met ons omringende
gemeenten. Voor de laatste twee punten geldt dat we bij de volgende raad met voorstellen
gaan komen om dit ook in gang te zetten.
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Meedoen is van levensbelang
In onze huidige samenleving zien we de tweedeling in de samenleving, de toenemende kloof
tussen arm en rijk, steeds groter worden. Die kansenongelijkheid begint al in het prille begin
van een mensenleven. Als CDA willen we deze kloof dichten en de inclusiviteit vergroten.
Dat doen we door mensen mee te laten doen in de samenleving. Mensen in staat stellen om
te bewegen, te werken en te leren. We willen ook de waarde van preventie onderstrepen. In
het kader van de positieve gezondheid willen we mensgericht werken en bewoners bewust
maken van hun gezonde leefstijl. Daarom zullen we bij de besluitvorming met een voorstel
komen om de inhoudelijke agenda jeugdhulp aan te laten sluiten bij wij wat wij in Harderwijk
willen. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat alleen regionaal kan.
PMD
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen over VANG (Van afval naar
grondstof). Hierbij is er gekozen voor nascheiding. Hier waren wij als CDA geen voorstander
van. Wij kiezen liever voor het vooraf scheiden van PMD. In dat gevoel worden we gesterkt
door de verschillende mails en social media berichten die wij de afgelopen tijd hebben
ontvangen. VANG leeft bij onze inwoners. Des te meer omdat 1 januari de nieuwe methodiek
van afvalinzameling van start gaat. Bewoners maken zich onder andere ongerust over de
effecten op hun portemonnee en zijn ontevreden over het feit dat je zelf niet kan scheiden,
terwijl je per lediging wordt afgerekend. Als fractie vragen we ons daarom ten zeerste af of
we het reeds genomen besluit niet moeten heroverwegen en solidair moeten zijn met onze
inwoners? Zoals een bekend gezegde luidt: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald”. Wij zijn daarom voornemens om bij de volgende raadsvergadering met een
alternatief voorstel te komen.
Het laatste half jaar voor de verkiezingen zal een interessante tijd worden, waarbij iedere
partij zijn punt zal proberen te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dit ook gaat
lukken. Onze initiatieven bij de Kadernota 2022-2025 zijn daarin een mooie eerste stap.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande punten nog vragen/opmerkingen hebben dan sta
ik u graag te woord.

8

Door Cor Jan Korevaar
secretaris
Op de Voorjaars-ALV heeft u een update gekregen van de 3 verkiezingscommissies over de
voortgang van hun plannen. Inmiddels zijn we 4 maanden en vele vergaderingen verder. De
Programmacommissie heeft vlak voor de zomer het conceptprogramma aangeboden aan het
bestuur. Op dit moment wordt alle feedback verwerkt en is de planning om het programma
eind september klaar te hebben voor verzending naar de leden. Alle leden hebben
vervolgens de gelegenheid om eventuele amendementen in te dienen bij het bestuur. Op de
Najaars-ALV wordt het programma ter vaststelling voorgelegd, inclusief de amendementen
voorzien van een preadvies van het bestuur.
De Selectiecommissie is ook vrijwel klaar met haar concept-Top 10-kieslijst. Het bestuur
benadert op dit moment diverse leden voor de overige plekken op de lijst. Zou u graag op de
lijst willen staan? Schroom dan niet om dit aan onze secretaris te laten weten. De volledige
kieslijst zal ook op de Najaars-ALV worden vastgesteld. Ongeveer 3 weken voor de ALV
ontvangen de leden de concept kieslijst en de overige stukken voor de ALV.
Ook de Campagnecommissie zal op de Najaars-ALV haar plannen presenteren.
We hopen u allen op de Najaars-ALV te ontmoeten. Ook is het weer mogelijk een fysieke
ledenactiviteit te organiseren. Deze zal in het voorjaar plaatsvinden.

Het bestuur kunt u bereiken via onze secretaris Cor Jan Korevaar
secretaris.cdaharderwijk@gmail.com
Dassenbergerhout 27
3845 HG Harderwijk
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