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1. 

 

   NIEUWSBRIEF 3e KWARTAAL 2016 

 
 

1. Visienota CDA – Senioren: 

In de maand december van het voorbije jaar 2015 heeft het bestuur van CDA Senioren een 
Visienota opnieuw besproken en 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 voortaan 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 wil de positie van senioren in de samenleving van onze provincie Groningen 
en in de politiek versterken. 
 
Er is tegenwoordig een duidelijke tendens dat in het politieke klimaat in ons land, ja zelfs in 
Europa, 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. 
 
 
 
 
 
Verder CDA- en ander nieuws op de bladzijden 2 tot en met 6. 



Verder nieuws: 
• “Voor elkaar. Heel normaal” 

Onder bovenstaand motto hebben de CDA Afdelingen in de provincie met als 
afzender het provinciaal CDA –Bestuur een oproep van het landelijk partijbureau 
ontvangen om een “voor elkaar” award uit te reiken. Uiteraard steunt CDA Senioren 
deze goede suggestie van harte. Ouderen zijn momenteel het cement van de 
samenleving, ook bij het CDA. 
Het partijbureau organiseert tot het partijcongres in november deze “Voor elkaar. 
Heel normaal”. Elke CDA afdeling kan een lokale award uitreiken aan een organisatie 
of persoon die met senioren in het afdelingsgebied zorgt voor een betrokken 
samenleving. De afdelingssecretarissen beschikken over de handreiking. 

 
• Nieuwe voorzitter landelijk CDA Senioren. 

Met een gerust hart, zegt de heer Gijp van Soest oud voorzitter, neem ik afscheid van 
CDA Senioren landelijk en draag de hamer over aan de heer Reginald Visser. De 
eerste vergadering, onder zijn leiding, voelde aan als een warm bad laat Visserj 
weten. Zijn achtergrond: oud voorzitter van een vakcentrale o.a. voor middelbaar en 
hoger personeel bij (semie-)overheid (CHMF) en later ook van de vakcentrale voor 
Professionals (VCP), de derde vakcentrale naast FNV en CNV. Uit dien hoofde als lid 
van de SER en Stichting van de Arbeid meegewerkt aan het tot stand komen van 
adviezen aan het kabinet tot de inrichting van een sociaal en zorgzaam Nederland. 
Verder een loopbaan als marineofficier en hij was lokaal actief als bestuurder in een 
afdeling. 

 
• CDA op 50+ beurs 20 – 24 september 2016. 

Namens CDA Senioren provincie Groningen gaan Bernard van Geuns en Bé F 
Bronsema op 20 september naar de 50+ beurs, stand van de landelijke CDA Senioren. 
Het is de 24e beurs voor 50 plussers in de Jaarbeurs van Utrecht. Voor 
belangstellenden is er voor leden, eventueel met een introducé, een gereduceerde 
prijs voor toegang. Te bestellen via www.50plusbeurs.nl; voer actiecode CDA in. Per 
telefoon kan ook: 026-3779736. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.50plusbeurs.nl/


3. 
 
 
Aandachtspunten “Zorg voor Senioren”c.q. 55+ plussers voor het Landelijk 
Verkiezingsprogramma en de fracties. 

In CORDAAD bulletin 2 van landelijk CDA Senioren valt uitgebreid te lezen wat de 
aandachtspunten zijn. Hieronder de hoofdpunten: 
- Voorzorg/preventieve zorg ( lange termijn) 
- Uitvoering en implementatie van de WMO, WLZ en Zvw. (korte termijn) 
- Doelmatigheid en effectiviteit van de (geriatrische) zorg in de (academische ) 

ziekenhuizen. ( korte en middellange termijn) 
- Het doelmatig gebruik van de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 
- Zorgverlening in de thuissituatie ( korte en middellange termijn) 
Namens het bestuur van CDA Senioren van de provincie is uitvoerig op 
bovengenoemde aandachtspunten gereageerd en zijn van belang zijnde punten 
kenbaar gemaakt, waarbij de Groningse situatie niet onopgemerkt is gebleven.  

 
• Data vergadering CDA Senioren landelijk: 

DB CDA – S op 28 september 
AB CDA – S op 04 oktober 
Onze vertegenwoordiger in het landelijk CDA – Seniorenbestuur is de heer B(ernard) 
van Geuns, tevens is hij lid, namens CDA Senioren provincie Groningen, van het 
provinciaal CDA bestuur. 
Voorzitter van CDA Senioren van de provincie is Bé F Bronsema. 
Per 1 juli bestaat het landelijk Algemeen Bestuur van CDA Senioren uit 25 personen 
en 2 vacatures. 
CDA Senioren van de provincie Groningen heeft een algemeen bestuur van 9 
personen.  

 
• Moslimgeweld in Nederland. 

Naar aanleiding van een publicatie in een noordelijk dagblad is redelijk uitvoerig de 
CDA Fractie landelijk er op attent gemaakt in welke gevaren Europa kan komen te 
verkeren. Het boek van Tania Kambouri “Vrouw in het Blauw” beschrijft de vrees voor 
een serieuze toename van de onveiligheid omdat de staat, hier Duitsland, het land 
van Merkel, het geweldsmonopolie dreigt te verliezen. In Nederland kan daarom ook 
wel een schoen gaan wringen, blijf daarom alert. 

 
 
 
 
 



4. 
 
• Machtigen met DigiD. 

Uw eigen DigiD afgeven aan een ander is niet verstandig! U blijft altijd 
verantwoordelijk, ook al heeft u iemand wel gemachtigd. 

 
• Hoogseizoen voor factuurfraudeurs. 

In de vakantietijd zijn fraudeurs extra actief. Blijf alert op de juistheid van 
toegezonden rekeningen, ook die u als oudere per mail ontvangt. Juist dan! 

 
• Eigen risico van uw zorgverzekering aftrekbaar? 

Het antwoord kan kort zijn. Het eigen risico, u weet wel het bedrag van maximaal  
€. 385,00 ( 2016) per persoon, evenals het vrijwillig eigen risico en de premie voor de 
zorgverzekering deze zijn niet aftrekbaar! Hierover bestaat veel misverstand, vandaar 
hier verteld. Veel ouderen betalen al vrij snel een bedrag van €. 385,00 per jaar per 
persoon. 

 
• Spaargeld en belastingheffing. 

De belastingheffing over spaargeld ( box 3- inkomstenbelasting) is massaal 
aangevochten. Voorlopig zonder succes. Tot en met het jaar 2011 is er niets aan te 
doen heeft de Hoge Raad beslist op 10 juni 2016. De HR geeft de belastingwetgever 
een ruime beoordelingsmarge. De strijd gaat over de latere jaren waarschijnlijk voort. 
Deze heffing treft vele spaarzame ouderen. Geld stinkt niet in Den Haag. 
 

• Forse reparatie voor ouderen en mensen met een uitkering, hoeveel? 
Kabinet Rutte 2 hadden we moeten bekronen, waarom? Er is een opbloeiende 
economie en de ene meevaller na het andere laat zich zien. Is het zo of denkt men 
dat in augustus 2016? Oppassen burgers op leeftijd, het wordt verkiezingstijd en dan 
moeten bepaalde sectoren in de Nederlandse samenleving opnieuw in het geloof 
worden gehouden. Zo zijn daar de ouderen, in aantal een groot deel van het 
kiezersvolk. En die, nadat deze groep eerst te maken heeft gehad en nog heeft met 
een forse achteruitgang in het inkomen wordt de Partij van de Arbeid wakker en 
komt met leuke beloften. Deze partij moet ook wel want eerder dit jaar is 
aangekondigd dat alleen werkenden er komend jaar 2017 op vooruit zullen gaan. De 
P v d A ging daarmee voorbij aan het gegeven dat de meeste ouderen hun werkzame 
leven al achter zich hebben. Iedereen voelde de lasten van de economische crisis, 
maar een bepaalde groep werd bevoordeeld nu herstel in de economie zich aandient. 
De ouderen echter niet. De P v d A en eerlijk delen? De vergeten groep ouderen is in 
staat om de P v d A te vergeten op 17 maart 2017.  
 
 



 
5. 

 
Dus minister Dijsselbloem aan het werk, jullie staan er als P v d A al niet te rooskleurig 
op, gun die ouderen ook wat! Ze hebben al veel ingeleverd. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald Dijsselbloem. Ja, maar beste medekabinetsleden weten jullie 
wel dat in Engeland zich een Brexit heeft voorgedaan en de gasopbrengsten uit de 
gasbel in Groningen ook zo tegenvallen. Nou vooruit dan in juni van dit jaar heb ik al 
gezegd dat er 1,2 miljard zeker gesteld zal worden voor 2017. Jullie weten defensie 
moet 300 miljoen, politie en justitie ook 300 miljoen en de P v d A wil 400 miljoen om 
af te komen van een bezuiniging op de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. 
Daarnaast nog 200 miljoen in extra onderwijs voor asielkinderen en kinderen met 
achterstanden. Vorig jaar heb ik ( Dijsselbloem! ) voor koopkrachtreparatie ook al 900 
miljoen uitgetrokken, wat moet ik nu doen om de ouderen en de mensen die van een 
uitkering afhankelijk zijn boven de nul uit te laten komen en niet achterblijven bij de 
rest van Nederland en vooral de hogere inkomens?  
 
Pieter Omtzigt, wees alert. Dijsselbloem spreekt van een “forse reparatie voor 
ouderen” wat dan ook moge betekenen. De datum 17 maart 2017 is dichtbij. De 
ouderen enz. rekenen nu meer op de oppositiepartijen, want van dit kabinet valt niet 
veel meer te verwachten, behalve lijfsbehoud, bij vooral de P v d A. Werken we daar 
nog aan mee? 

        
        Nu even nadenken! 

               Raadsels ter oplossing! 
1. Een vrouw van 67 jaar alleen heeft een inkomen van € 1.115,00 per maand. Ze 

heeft geen vermogen. De kwijtscheldingsgrens van haar gemeente is €. 1.130,00. 
Moet deze vrouw waterschapsbelasting betalen? Zo ja, waarom. Bij neen waarom 
niet. 

2. Een echtpaar heeft een redelijk inkomen van €. 31.000,00; daarnaast een 
vermogen van €. 48.000,00. Het echtpaar krijgt huurtoeslag. 
Bekenden van deze mensen hebben alleen AOW en zijn daarnaast in het bezit van 
een goedkoop huisje dat als recreatiewoning wordt gebruikt. De waarde van deze 
recreatiewoning is €. 50.000,00. Waarom krijgen deze bekenden geen 
huurtoeslag? 

 
3. Hoeveel gaat er in het jaar 2017 van uw pensioen af, als de beurskoersen niet 

gaan stijgen? Is het een ½ %, 0,75% of 1%? 
 
 
 



6. 
 
 

 
Hoeveel AOW wordt er jaarlijks door de staat uitgekeerd? Is het 20 miljard euro, 
25 miljard euro of bij benadering ruim 30 miljard? 

 
4. Hoeveel pensioenpremie komt er jaarlijks bij de pensioenfondsen ongeveer 

binnen. Is dit een bedrag van 20 miljard euro, 25 miljard euro of bij benadering 
ruim 30 miljard euro? 

 
5. Hoeveel Nederlanders hebben AOW en een klein pensioen? Zijn dat 150.000, 

175.000 of 200.000 Nederlanders? 
 

Antwoorden kunt u kwijt op het e-mail adres van CDA Senioren, zie koptekst. 

 
Groningen, augustus 2016. 
 
 

         
 


