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Groningen, 20 augustus 2018 
 
Aan onze oudere CDA – leden in de provincie Groningen, 
 
Beste leeftijdsgenoten, 
Wat hebben we allemaal genoten van het prachtige zomerweer, het kon bijna niet beter. 
Lange tijd hebt u, mede misschien ook daardoor, niets van ons gehoord. 
 
Maar mooi weer of niet, het wordt tijd dat we weer beginnen. Het moet ook want er staan 
een paar belangrijke zaken voor het CDA in Stad en Ommeland te gebeuren. 
Wij brengen deze graag onder uw aandacht. Het zijn het er drie. 

1. Op zaterdag 3 november van dit jaar wordt het landelijk CDA Congres in de stad 
Groningen gehouden. Wij adviseren u deze datum alvast in uw agenda te zetten. 
Meer informatie volgt nog. 

2. Op 21 november 2018 zijn er in de (nieuwe) gemeente Groningen 
gemeenteraadsverkiezingen. Door op die datum uw stem, met uw welnemen, op het 
CDA uit te brengen is dat voor een grotere CDA-fractie, in de nieuwe veel grotere 
gemeente, een factor van groot belang. 

3. Het nu zittende kabinet is na het zomerreces begonnen met de behandeling van de 
begroting voor het nieuwe jaar 2019. 

 
Dat u van ons hierbij een uitvoerige uiteenzetting ontvangt met cijfers en conclusies heeft 
deze behandeling van de begroting als een duidelijke achtergrond. Uw provinciaal CDA-
Seniorenbestuur meent u redelijk uitvoerig op de hoogte te moeten stellen van wat er in 
“Den Haag” gaande is betreffende de te verwachten financiële ontwikkelingen in het jaar 
2019. 
Wij hopen daarin geslaagd te zijn. Aan u verder eventueel de te nemen moeite van het 
trekken van conclusies en ons hierover op de hoogte te stellen.  
Leest u verder mee, leeftijdsgenoten. 
 
De zomer in ons land duurt in het jaar 2019 in uw portemonnee nog voort volgens de 
verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB) 
Het blijft financieel goed gaan met ons land. De werkloosheid was sinds het jaar 2001 niet 
meer zo laag, de economie groeit in 2019 met een royale 2,5% en de k o o p k r a c h t 
verbetert verder door de beloofde belastingverlaging. 
Onze Haagse politici voerden voortdurend aan dat de mensen in den lande het zouden 
merken dat het beter gaat. Is dat zo, beste CDA- ouderen Er is een realiteit die er wel een 
beetje anders uitziet. 
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2. 
De lonen zijn tot dusver bijna niet gestegen en bezuinigd werd er nog steeds. De pensioenen 
zijn niet of bijna niet geïndexeerd en de AOW bijna niet gestegen. 
Volgens de voorspellingen gaat in 2019 meer dan 90% van de Nederlanders erop vooruit en 
dan nog forser dan in het jaar 2018. Volgens het CPB is de koopkrachtstijging met een getal 
van 1,3%: het vooruitzicht (2018 - 0,4%). Deze stijging in 2019 is met name te danken aan de 
coalitie van VVD, D66, CU en onze voormannen/vrouwen van het CDA. 
Is het allemaal zo rooskleurig? 
Hoe vergaat het de minderdraagkrachtige ouderen in 2019 met de vreugdedans rond het 
meer vullen van hun portemonnee. 
Volgens de meeste ouderen stijgt in 2018 hun koopkracht niet, maar volgens het CPB gaat 
in 2019 de portemonnee gevuld worden met de gevolgen van een groei van 1,1%. Ook 
gepensioneerden worden gecompenseerd, zegt het CPB.  
        Wat een weersverwachting toch: “zonnig met slechts een paar kleine wolkjes”  
 
En dan komt de krant in de brievenbus. Verbaasd kijkt u als niet bemiddelde oudere burger 
naar wat er staat, soms met kapitale letters. De gevolgen van de verhoging van de BTW van 
6% naar 9% gaat gemiddeld de burger per jaar €. 300. meer kosten. Verder, een wethouder 
en lijsttrekker van D’66 in de gemeente Groningen, meent dat verbetering van het klimaat 
de hoogste prioriteit moet krijgen, anders wil D’66 (nu de grootste partij in de gemeente 
Groningen) niet weer in de nieuwe coalitie van de gemeente Groningen.  
Groningen moet de groenste coalitie ooit krijgen. Hoe moet dat dan als er jaarlijks 
honderdduizenden huizen van het gas af moeten. U kunt dit raden! De gasprijs, uw gasprijs 
nota bene, moet dan behoorlijk verhoogd. De wethouder leest kennelijk geen kranten en 
tijdschriften.  
Reden voor de CDA Senioren eens te gaan kijken of het ook zo is dat er, vergeleken met het 
jaar 2018, in het nieuwe jaar 2019 uw portemonnee er voller gaat uitzien. 
U wordt daarvoor verwezen naar overzicht op de volgende bladzijde, aangevuld met de 
nodige hierdoor verbonden conclusies. Helaas zijn de gevolgen van de verminderde 
huurtoeslag niet in de berekeningen meegenomen. Veel ouderen hebben een eigen huis en 
huren dus niet. Ook zijn er ouderen met een huurwoning en hebben al gemerkt dat de huren 
weer zijn gestegen en kunnen deze stijging voor 2019 zelf wel meenemen in de meer kosten 
in 2019. 
 
Ons doel is het belang van CDA-ouderen te bewaken, reden om u te laten merken dat de 
portemonnee voor de gemiddelde oudere in het jaar 2019 gevuld wordt met opgepotte 
lucht uit 2018. 
Als CDA-ouderen nemen wij dit echt niet langer, horen we u al zeggen.  
Denkt u als oudere, dat wij namens u in Den Haag, bij onze partij aan de bel moeten trekken, 
dan horen wij dat graag. U kunt ons bellen dan wel mailen. 
Wij leven in de veronderstelling dat er bij velen een gevoel van teleurstelling in de politiek 
gaat ontstaan en dat willen wij dan (ook) graag weten. 
 
Namens de CDA Senioren Provincie Groningen, 
B.F.Bronsema,voorzitter.  
      


