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1.

NIEUWSBRIEF 4e KWARTAAL 2016

1. Visienota CDA – Senioren
Eind 2015 heeft het bestuur van CDA Senioren een Visienota vastgesteld. De bedoeling van
deze visienota is dat de CDA leden in de provincie Groningen op de hoogte zijn met het feit
dat de behartiging van hun belangen in goede handen is.
Als basis voor het politiek handelen van CDA Senioren worden de 4 uitgangspunten gebruikt
te weten: gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.
CDA Senioren zal de positie van senioren in de samenleving van onze provincie Groningen en
in de politiek versterken.
Er is tegenwoordig steeds meer een duidelijke tendens dat in het politieke klimaat in
Nederland, ja zelfs in Europa, de senioren ongelijk worden behandeld ten opzichte van andere
generaties.
Senioren zijn een belangrijke en omvangrijke groep in de samenleving en zeer sterk in het zelf
participeren of anderen helpen participeren.
Senioren betekenen veel in de Nederlandse en natuurlijk ook in de Groninger samenleving!
Wilt u als lid of belangstellende reageren, het telefoonnummer en e-mailadres staan hiervoor
in de koptekst.

Nu naar het nieuws en andere zaken:

2.
De kandidatenlijst.
De kandidatenlijst voor de 2e Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.
In de provincie en de stad Groningen zijn er CDA-bijeenkomsten gehouden waar o.a. de
kandidatenlijst onderwerp van bespreking was.
En op alle vergaderingen werd er gezegd dat er een goede evenwichtige lijst was samengesteld.
De provincie Groningen was heel blij met kandidaat ANNE KUIK op plaats 11 op de lijst en
verder werd verteld dat de verdeling van plaatsen op de lijst tussen de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe in goede harmonie tot stand was gekomen.
Anne Kuik heeft beloofd zich met hart en ziel voor het CDA in de provincie Groningen en
landelijk in te gaan zetten. Gefeliciteerd, ook namens de CDA Senioren.
CDA conceptverkiezingsprogramma.
Het CDA verkiezingsprogramma is in concept in november door het partijbestuur bekend
gemaakt.
Bij lezing vallen voor de provincie Groningen een paar zaken op.
In hoofdstuk 2 gaat het over de krimp in bepaalde regio’s.
De provincie Groningen kent er een paar.
Het CDA ziet door betere samenwerking, gerichte investeringen en een oplossingsgerichte
instelling van overheden nieuwe mogelijkheden voor deze regio’s.
Door kleine scholen open te houden, hoeven jonge gezinnen niet uit de krimpgebieden weg te
trekken. Lokale investeringen van burgers en bedrijven in breedband, schone energie of de
economie kunnen nieuwe kansen bieden.
Ook kunnen voorzieningen voor meerdere gebruikers worden ingericht, zodat scholen, zorg
en verenigingen gebruikmaken van hetzelfde gebouw.
In hoofdstuk 3 valt op dat gezegd wordt dat het bij de huidige werkloosheid en de onzekere
economische verwachtingen niet reëel is om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op
korte termijn een vaste baan kunnen vinden.
Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als
vrijwilliger of mantelzorger.
Deze inzet verdient waardering van de samenleving en daarom wil het CDA een vrijstelling
van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende
meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.
( Een opmerking mag hier worden geplaatst, het blijkt niet uit de tekst, maar uit welke
inkomstenbron leven deze vrijwilligers dan meestal, het laat zich raden als je geen werk hebt
en je totale 2 jaar werkloosheidsuitkering is voorbij. De ABW?)
In hoofdstuk 5 krijgt Groningen de eer dat het de afgelopen decennia veel gas aan Nederland
heeft geleverd en heel Nederland daarvan heeft geprofiteerd.
Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers
royaler te laten delen in de opbrengsten.
De Groningers moeten daar net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom
moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en de bedrijven in Groningen
die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden gecompenseerd.

3.
Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen ook in de toekomst een vitale
leefbare provincie blijft met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid.
( Een opmerking van de samensteller: waaruit bestaat de bereidheid om royaal voor de
Groningers te worden en in welk jaar zal de volledige schade worden gecompenseerd?
Tijdrekken is een groot begrip bij de NAM!)
Voor ondernemers in de regio gloort hoop als men in het verkiezingsprogramma mag lezen
dat er minder regels zullen worden gesteld om een bedrijf te kunnen uitoefenen. Ook wordt
het eenvoudiger om personeel in dienst te nemen.
Ook wordt, om te komen tot een eerlijke arbeidsmarkt, voorgesteld een basisverzekering voor
arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. ( Ook voor ZZP-érs, het staat er niet met zoveel
woorden, maar het zijn ook werkenden!) In het jaar 2004 is de WAZ afgeschaft voor
zelfstandigen
Tot zover een paar gedeelten uit het verkiezingsprogramma 2017-2021.
Brief van 4 november van Sybrand Buma over het referendum.
Een verkorte weergave:
Een half jaar geleden schrijft Buma zijn we voor een referendum over het Europese
associatieverdrag naar de stembus geweest. De CDA Tweede Kamerfractie heeft indertijd
voor het associatieverdrag met Oekraïne gestemd. Als partij, zegt Buma, weten wij dat onze
toekomst verbonden is Europa. Deze toekomst valt of staat met het vertrouwen van burgers.
En dat vertrouwen is steeds minder vanzelfsprekend. Veel mensen vragen zich af welke kant
het met ons land en met Europa opgaat.
Het referendum kwam er, en Nederlanders werd wel echt om hun mening gevraagd. U weet
de uitslag: zo’n 61% stemde tegen het verdrag met Oekraïne. Deze was raadgevend, maar zo
voelde het voor de stemmers niet. De stemmers rekenden er op dat hun stem er toe deed.
Aan het begin van de campagne over het referendum voor het associatieverdrag met Oekraïne
heb ik, aldus Buma, daarom al gezegd dat ik vond dat een uitslag niet kon worden genegeerd.
Juridisch wel, maar democratisch niet.
Ook het referendum over de EU-grondwet in 2005 was raadgevend, maar dat werd absoluut
niet zo ervaren. Net zo als dat ook gold voor het Brexit-referendum in het Verenigd
Koninkrijk.
Na de uitslag brak in Den Haag paniek uit. Bij een “ja” zouden de voorstanders van het
referendum om het hardst hebben geroepen dat het referendum een succes was en dat de
uitslag moest worden uitgevoerd. Maar nu het nee was wist men het niet meer, alsof men met
een “nee” geen rekening had gehouden. Voor het referendum weigerde het kabinet steevast
aan te geven wat de consequentie van een “nee” zou zijn.
Ik heb toen al gezegd dat de democratie geen laboratorium is waarin je naar hartenlust kan
experimenteren.
Beslissingen hebben consequenties. Het voorleggen van keuzes aan de burger is zo’n
beslissing waarvan de politiek op straffe van nog meer verlies van vertrouwen de
consequenties moet dragen.
Het CDA zal afwachten hoe het kabinet in Brussel verder gaat, maar met een “inlegvel” bij
het verdrag is het vertrouwen van de kiezer niet herwonnen. De kloof tussen politiek en
Nederlanders zal verder verdiepen als Den Haag gewoon doorgaat en het referendum negeert.
Het cynisme richting Den Haag en Brussel zal dan nog verder toenemen.

4.
Het is voor onze democratie van belang, aldus Buma, dat we deze trend keren. Ik zie dit als de
grote opgave voor de politiek in de komende jaren. Ik beschouw het als dan ook als de juiste
weg dat ons concept verkiezingsprogramma de zorgen van burgers serieus wil nemen en naast
hen wil staan.
Daarvoor houden wij de komende maanden ons christendemocratische pleidooi voor waarden
en traditie, voor een sterke samenleving, voor sterke families en gezinnen, voor zorg voor
elkaar en voor een eerlijke economie.
Agenda vergadering CDA Senioren landelijk.
Op woensdag 9 november komen de CDA Senioren bijeen op het CDA-Partijbureau in Den
Haag. Onze vertegenwoordiger is de heer B.J.van Geuns.
Een lid van de Tweede Kamer zal er een inleiding houden over verwachte kortingen,
koopkrachtontwikkeling/toekomstig pensioenstelsel.
Deze inleiding vindt ’s-morgens plaats. Na de middag is er een besloten bijeenkomst. Er staan
17 punten ter behandeling in deze middagvergadering.

De enorme kosten van het ECB beleid voor Nederlandse pensioenen.
Het Tweede Kamerlid Pieter Omtzicht dringt al een paar jaar er bij de regering op aan om de
kosten van het ECB beleid voor de pensioenfondsen en de Nederlandse gepensioneerden in
kaart te brengen. Dat deed de Nederlandse regering bij herhaling niet. Daarom heeft hij samen
met een aantal experts een berekening gemaakt en wat blijkt: de kosten zijn enorm. Dit noopt
ook tot aanpassing van het ECB beleid en dat stelt hij in de nota dan ook voor. De volgende
stap is dat de regering op de aanbevelingen reageert. Dat gebeurt normaal gesproken binnen
een paar weken.
In een debat met de Minister van Financiën de heer Dijsselbloem weigerde hij een datum te
noemen wanneer hij gaat reageren op de aanbevelingen en de berekeningen.
Omtzicht zegt, dit is heel opvallend. Zou hij niet beseffen hoe groot het effect is en hoe
belangrijk het is dat de Nederlandse regering daar tenminste iets van vind?
Omtzicht heeft de moeite genomen om de nota leesbaar te maken en u kunt deze lezen op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34563-2html
Het voert te ver op deze plaats deze bekendmaking op te nemen, het zijn 20 bladzijden, vol
lezenswaardige gegevens voor hem/haar.
Nieuwe donorwet botst met Grondwet.
De nieuwe donorwet van D66, die kortgeleden in de Tweede Kamer met een nipte
meerderheid van 1stem is aangenomen zorgt er waarschijnlijk voor dat het aantal
geregistreerde donoren zal afnemen.
Deze nieuwe wet, die binnenkort door de Eerste Kamer zal worden behandeld gaat bepalen
dat het (uw) lichaam van mensen die voor zichzelf geen keuze kunnen maken of willen maken
over donorschap, na overlijden gewoon opgeëist kan worden. Om die reden botst
vermoedelijk het voorstel met artikel 11 van de Grondwet waarin het recht op
onaantastbaarheid van het lichaam is verankerd. We wachten af.

5.
Ondersteun mantelzorgers ouderen met dementie.
Eén op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Met ondersteuning houden
mantelzorgers de zorg beter vol en kan de cliënt ( langer ) thuis blijven. Er komt een
symposium “Ondersteuning mantelzorgers van ouderen met dementie”. Bij Beter Oud kunnen
ze u informeren. ( info@beteroud.nl/ www.beteroud.nl)
CDA congres in Veghel op 12 november.
Op dit congres wordt o.a. de definitieve kandidatenlijst vastgesteld waarop ook onze Anne
Kuik op een duidelijk verkiesbare plaats is te vinden.
Er staan toespraken van mw.Ruth Peetoom en fractieleider Buma op de agenda.
Bespaartips november en december 2016.
• Controleer de WOZ – waarde. Ieder jaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-waarde van
uw woning. Nu de woningmarkt weer aantrekt neemt ook de WOZ-waarde van uw
woning naar verwachting toe U hoeft het met de waarde die de gemeente denkt dat het de
waarde is het niet eens te zijn. Let op de waarde werkt door op een aantal terreinen.
• Geërfde auto. Erft u een auto zorg dan dat deze auto uiterlijk na vijf weken op naam van
de erfgenaam wordt gezet. Doet u dit niet, dan is de auto niet langer verzekerd en draagt u
zelf het risico en de kosten wanneer u schade veroorzaakt.
• Hypotheekrente vooruitbetalen. Wordt u in 2017 AOW-gerechtigd of neemt uw inkomen
dan afzienlijk af? Betaal dan als het kan alvast wat hypotheekrente vooruit. Op die manier
kunt u de betaalde rente tegen een hoger belastingtarief aftrekken.
Nu de hypotheekrente vastleggen of wachten?
Kort geleden ging de laagste hypotheekrente in de markt van 0,94% naar 1,15%.
Is dit het moment om de lage hypotheekrente vast te leggen? Let de komende maanden op het
volgende.
De verhoging naar 1,15% springt natuurlijk in het oog. Maar het ging echter om een
verhoging van de actie-rente van een grote bank in Holland. Ook andere
hypotheekverstrekkers gaan mee in de verhogingen. Er is dus wel beweging in de markt.Sinds
lange tijd stijgen de renten op staatsleningen weer. Zo steeg de Nederlandse tienjaarsobligatie
in oktober met 30 basispunten.Dit is een belangrijke graadmeter voor de lange
hypotheekrente, bijvoorbeeld 10 jaar vast. Daarnaast kunnen meevallende groeicijfers en een
mogelijke renteverhoging van de FED ( in december) de marktcijfers opstuwen. Volg daarom
de renteverwachting voor 2017. Of het interessant is om de hypotheekrente voor een bepaalde
periode vast te leggen is vooral afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zit u nog vast aan
uw huidige hypotheek en zo ja, hoe lang nog? Bij twijfel laat u adviseren. Te veel
hypotheekrente betalen kan altijd nog.
Oktober 2016.

