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Fractienieuws is een reeks van politieke beschouwingen n.a.v. recente raadsvergaderingen
of lokaal politieke actualiteiten. De fractie is verantwoordelijk voor de inhoud wat fractiezaken
betreft.
Reacties hierop kunnen dan ook aan de fractie gericht worden.
Vorige week stond bol van bijeenkomsten van de politieke
partijen. Ook Nuenen had een speciale activiteit: bezoek van
leden van Provinciale Staten i.v.m. de beslissing van PS over
De bestuurlijke toekomst van ons dorp.
CDA - fractievoorzitter Erik Groothoff was bij een aantal van
deze activiteiten aanwezig. Hieronder vindt u zijn impressies.
BEZOEK PROVINCIALE STATEN
Op vrijdag 19 januari hebben in
totaal veertien leden van de
Provinciale Staten een werkbezoek gebracht aan Nuenen.
Zij werden ontvangen in het
clubhuis van RKSV waar Maarten
Houben enige informatie gaf en
de heer De Boer de Van Goghactiviteiten benadrukte.
Het leukste deel was de rondtoer
per bus door de gemeente Nuenen waarbij wij één op één met
de leden van PS in konden gaan op het bestuurskrachtonderzoek, verbindende documenten en enquêtes.
Het was een prima initiatief maar of daarmee de beeldvorming
over Nuenen is veranderd, daar heb ik persoonlijk mijn twijfels
bij.
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MEET & GREET
Vrijdagmiddag zijn Peter Hendrickx en Erik Groothoff naar de
Meet & Greet bijeenkomst van CDA- Brabant in Oisterwijk
geweest : een kennismakings- en discussiebijeenkomst
van de landelijke CDA met Brabantse ondernemers en
Brabantse CDA-bestuurders.
Van de landelijke partijtop
waren Sybrand Buma en Mona
Keizer en CDA-fractievoorzitter
Ruth Peetoom aanwezig. Erik
en Peter hebben gebruik
gemaakt van deze bijeenkomst
om enkele vragen te stellen en
met andere CDA -afdelingen
over de aanstaande
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www.nuenen.cda.nl

gemeenteraadsverkiezingen 2018 van gedachten te wisselen.
@ Mona Keizer: U was vier jaar het gezicht voor het sociale domein in de
Tweede Kamer. De campagne “Vraag het Mona” was zeer succesvol. Nu bent u
staatssecretaris van Economische Zaken. Hoe geloofwaardig is dat, laat u geen
gat vallen?
Antwoord: “Zo gaat het nu eenmaal. De kans deed zich voor. En ik kom uit
Volendam, het dorp van ondernemers. Ik kan mij nu prima inzetten voor het
midden- en kleinbedrijf”.
@ Ruth Peetoom: In 2010 pleitte voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas al
voor een wetswijziging waarbij de zetel van een partij bij een afscheiding TOCH
bij de partij blijft. Wij hebben vorig jaar deze boodschap ook aan uw
afdelingsmedewerkers doorgegeven. Wij hebben de negatieve gevolgen van de
huidige situatie zelf in Nuenen ondervonden en ook het huidige kabinet staat
onder hoogspanning mocht één Tweede Kamerlid zich van de coalitie afscheiden.
Antwoord: ”Het is inderdaad een actueel thema dat een wetsverandering
vereist. Het staat nog niet op de agenda maar heeft zeker onze aandacht” .
Opmerking: mevrouw Peetoom was verheugend en verrassend goed op de
hoogte van onze lokale situatie. (herindeling e.d.)
KLAAR VOOR VIER JAAR

Zaterdag 20 januari woonde Erik Groothoff het raadsledencongres “Klaar voor
vier jaar!” in Den Bosch bij.
Deze bijeenkomst was een coproductie van Raadslid NU, VNG, Vereniging van
Griffiers en Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Erik: “Als enige vertegenwoordiger uit Nuenen kan ik melden dat het een
uitstekend georganiseerd congres was. Plenaire sessies en workshops wisselden
elkaar af.
De bekende Nederlander Pieter van den Hoogenband was onder andere
gastspreker (zie foto)
Ik had voor de volgende workshops gekozen:
* Raadsprogramma vs. coalitieprogramma: met name ingegeven door het grote
aantal fracties in de Nuenense raad is dat zo mogelijk een overweging waard.
(zie foto)
* Gemeentefonds. Lokale belastingen en andere inkomsten: hoe draai ik aan de
financiële knoppen ?
* Hard naar het college, zacht naar de samenleving.
In totaal kon er uit negentien workshops gekozen worden.
Zeer waardevol en informatief. Niet alleen voor zittende raadsleden maar zeker
ook voor kandidaat- raadsleden.”
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