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CDactueel

Op het moment dat deze nieuwsbrief 
uitkomt ben ik al weer negen maanden 
raadslid in de gemeente Aalsmeer. Ik kan 
wel zeggen dat deze periode omgevlogen is!

Negen maanden geleden, laat in de nacht 
van 3 maart, in de kelder van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer nam ik vol ongeloof 
de felicitaties in ontvangst: ik was met 
voorkeurstemmen in de raad gekozen! En 
ik mocht gelijk aan de bak, ik vergeet nooit 
meer de woorden van onze wethouder: 
“Gefeliciteerd! Morgen, acht uur, fractie-
vergadering.” En zo begon voor mij, na een 
periode van intensief campagne voeren, op 
4 maart een nieuw avontuur als raadslid.

Lees verder op pagina 2

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2010 viel het CDA lokaal op 
door drie bijzonder jonge kandidaten 
hoog op de kieslijst te zetten. Het ver-
trouwen dat het bestuur in ons als jon-
geren heeft laten zien, heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een zetel voor het jongste 
raadslid.

De ervaringen die wij als jongeren met deze 
verkiezingen hebben gehad zijn ons goed 
bevallen. Zo goed zelfs dat het initiatief is 
ontstaan een lokale jongerenafdeling op 
te richten: het CDJa. aangezien hier vanuit 
onze buurgemeente Uithoorn ook interesse 
voor bleek te bestaan zal deze afdeling 
samen met Uithoorn opgericht worden. Zo 
heeft het CDJa aalsmeer/Uithoorn nu al een 
voortrekkersol in de gemeentelijke samen-
werking. 

Er wordt vandaag de dag nog wel eens 
gezegd dat jongeren de interesse voor de 
politiek verloren hebben. In aalsmeer en 
Uithoorn zijn echter veel jongeren die inte-
resse hebben voor de politiek maar nergens 
terecht kunnen. Een groepje enthousiaste 
jongeren is daarom opgestaan om een 
lokale CDJa afdeling op te richten. Maar wat 
houdt dit precies in, zo’n CDJa afdeling?

Het CDJa is een grote actieve jongerenorga-
nisatie die zich inzet voor de christendemo-
cratie. Dat proberen we op een interessante 
en leuke manier te doen: 

What’s your drive?
als christendemocratische politieke jonge-
renorganisatie zet het CDJa zich in voor de 
belangen van jongeren. Wij laten de stem 
van de jongeren stevig in de politiek klinken 
en bereiken daar veel mee! Het CDJa is niet 
alleen bezig met politiek, we willen ook dat 
jongeren elkaar beter leren kennen door re-
gelmatig bijeen te komen. Het CDJa organi-
seert allerlei interessante bijeenkomsten en 
koppelt dat aan leuke, gezellige activiteiten, 
zowel op lokaal- provinciaal- als landelijk 
niveau worden deze activiteiten ontplooid.

We hopen de komende jaren van het CDJa 
aalsmeer & Uithoorn een grote, gezellige 
organisatie te maken. Wij zullen ons in ieder 
geval voor de volle 100% inzetten om dit te 
bereiken!

Ruben Buijs
Nahid Bouchta
Guido Poesiat
Robbert-Jan van Duijn

CDJa in oprichting in 
aalsmeer en Uithoorn

inhoud

Negen maanden raadslid: 
‘geweldig!’

aalsmeer
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met de CDa-gedeputeerden Jaap Bond 
en Rinske Kruisinga in het college van 
Noord-Holland en tien leden in Provinci-
ale Staten, waaronder Cees Broekhoven. 
,,Onze support voor de ontwikkeling 
van de greenport aalsmeer heeft geleid 
tot concrete uitvoering van projecten, 
zoals Blooming Breeders en Bloomin’ 
Holland. aCT (amsterdam Connecting 
Trade) is ook een goed voorbeeld. Door 
jarenlang lobbyen heeft ons CDa voor 
Noord-Holland 11 miljoen euro binnen-
gehaald en leverde een CDa-motie een 
provinciaal bedrag van 3 miljoen euro op 
voor innovatieve logistiek en de verbin-
ding airport-Seaport-greenport’’, meldt 
Broekhoven enige successen. ,,als enige 
provincie in Nederland is er in Noord-Hol-
land 10 miljoen euro gereserveerd voor 
de aanpak van oud en verspreid liggend 
glas’’, vult De graaf aan.

De voormalig Rabobank-directeur Broek-
hoven en de zelfstandig ondernemer De 
graaf stellen, dat het CDa-Noord-Holland 
zich in de periode 2011-2015 zal inzet-
ten voor versterking van de economie, 
vergroting van de bereikbaarheid en 
verbetering van de leefbaarheid. ,,Voor 
de Noord-Hollanders van nu en voor de 
generaties van morgen”, is hun ambitie.

len ook afslanking van het ambtenaren-
apparaat, een verdere verbetering van 
de infrastructuur en een goede balans 
tussen werken, natuur en recreëren’’, vat 
hij het CDa-programma samen.

Onze regio is sterk vertegenwoordigd 
op de verkiezingslijst van het CDa 
Noord-Holland. Naast Hermen de graaf, 
die op de 11e plaats staat, zijn andere 
regionale kandidaten Cees Broekhoven 
(4e plaats) en Stans gehrels (12e plaats) 
uit de Haarlemmermeer en Jos groot 
(17e plaats) uit amstelveen.

CDA N-H trots op resultaten
Het CDa Noord-Holland en de regio’s 
zijn trots op de bereikte resultaten, 

Hermen de Graaf, voorzitter van het 
CDA Aalsmeer, is tot kandidaat geko-
zen voor de provinciale verkiezingen. 
Deze verkiezingen worden op 2 maart 
2011 gehouden, een jaar na de ge-
meenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker 
is Jaap Bond, een van de twee CDA-ge-
deputeerden in de provincie. ,,Het CDA 
Noord-Holland is trots op de bereikte 
resultaten in de provincie. Daar willen 
we een vervolg aan geven’’, aldus Bond 
en De Graaf. 

,,Het CDa-verkiezingsprogramma is 
ijzersterk’’, aldus Hermen de graaf (54 jaar, 
al 25 jaar woonachtig in Kudelstaart en 
geboren en getogen in West-Friesland). 
Hij is sinds juni voorzitter van het CDa 
aalsmeer en was campagneleider van het 
plaatselijke CDa tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen in maart dit jaar ,,Toen 
bleven we in aalsmeer de grootste partij, 
daarna kwamen de teleurstellende Twee-
de Kamerverkiezingen en nu hebben we 
de weg omhoog weer te pakken’’, vindt 
hij. Het CDa kan met het programma 
‘Topsteden, prachtdorpen in het Noord-
Hollands landschap’ volgens De graaf 
goed voor de dag komen. ,,We weten wat 
er in de verschillende regio’s leeft en wat 
burgers en bedrijven willen. Maar we wil-

tie ooit en dit betekent dat er weinig 
ruimte is voor nieuw beleid. In mijn 
enthousiasme zie ik natuurlijk tal van 
mogelijkheden om Aalsmeer en Kudel-
staart nog mooier en beter te maken 
maar helaas zal hier de komende 
jaren geen geld voor zijn.

Rentmeesterschap
Toch is bezuinigen noodzakelijk, 
rentmeesterschap zit ‘m namelijk ook 

Hermen de graaf CDa-kandidaat Provinciale Staten 

(Vervolg)  Negen maanden raadslid: ‘geweldig!’
Ook in stadsregio 
Binnen de CDA fractie heb ik de eer om 
de volgende portefeuilles te behan-
delen: WMO, Sociale zaken, Gezond-
heidszorg, Bereikbaarheid en mobili-
teit, Sport, Jeugd en jongerenbeleid en 
Speelplaatsen. Ook vertegenwoordig 
ik Aalsmeer in de stadsregio Amster-
dam. In de stadsregioraad kan ik mee-
praten over belangrijke zaken zoals 
openbaar vervoer en jeugdzorg. Het 
blijft steeds weer een hele belevenis 
om in de raadszaal van Amsterdam 
plaats te mogen nemen, recht tegen-
over de voorzitter: burgemeester Van 
der Laan.

Maar ook in onze eigen gemeente leer 
ik veel. Zo heb ik in oktober mijn eerste 
begrotingsraad mee mogen maken en 
meegeschreven aan de algemene be-
schouwingen voor het komende jaar. 
Wat de begroting betreft ben ik in een 
lastige tijd ‘ingestapt’. Aalsmeer staat 
voor de grootste bezuinigingsopera-

in oog hebben voor de lange termijn. 
Door vandaag te bezuinigen investe-
ren we in de toekomst. Vandaar ook 
de titel van onze algemene beschou-
wingen voor het komende jaar: 
‘Samen creëren we de toekomst’. De 
toekomst kun je namelijk niet voor-
spellen, maar moet je zelf creëren!

Na negen maanden van veel verga-
deren, lezen, werkbezoeken, voorbe-
reiden en luisteren kan ik alleen maar 
zeggen dat het naar meer smaakt. 
Want zeg nu zelf, wie wil er nu niet 
mee beslissen over zaken die voor ie-
dereen van belang zijn en die invloed 
hebben op de mooiste gemeente van 
Nederland? Ik vind het geweldig!

Robbert-Jan van Duijn
Raadslid

Foto: Stadsregio Amsterdam - ROA

Foto vlnr.: Cees Broekhoven - Hermen de 
Graaf - Stans Gehrels - Jos Groot
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zijn oorsprong in. Kuyper en ‘de kleine 
luyden’ vochten al voor de ‘soevereini-
teit in eigen kring’. Bij de katholieke poli-
tici uit dezelfde ontstaansperiode van de 
christen-democratie draaide het om het 
vergelijkbare beginsel van subsidiariteit. 
Niet de maakbare samenleving van de 
socialisten, of de marktverheerlijking 
van de liberalen waren het uitgangs-
punt. Maar de verschillende levenskrin-
gen, zoals gezin, buurt, school en kerk, 
waar de macht van de staat beperkt 
moest zijn. In de vorige eeuw leidde deze 
visie tot een florerend – zij het verzuild – 
maatschappelijk middenveld.

Doorgeslagen individualisme
Vanaf de jaren ’60 kwam de overheid 
echter steeds meer in beeld als ‘hoeder 
van de samenleving’, met als bekroning 
het kabinet Den Uyl in 1973. Maatschap-
pelijke organisaties werden steeds meer 
gezien als exponent van de verfoeide 
verzuiling. Het individu moest geëman-
cipeerd worden en de overheid zou daar 
voor gaan zorgen. De staat trok steeds 
meer taken naar zich toe. In combina-
tie met een toenemende secularisering 
en ontzuiling, leidde dit tot een afbraak 
van veel maatschappelijke verbanden 
en een doorgeslagen individualisme 
waarbij het eigen belang voorop staat.  

Hoewel het maakbaarheidsgeloof sinds 
die tijd wat is getemperd, is de rol van de 
overheid nadien nauwelijks verkleind. 
Het CDA is zich aan het herbezinnen op 
deze rol van de overheid, de markt en 
de samenleving. Maar naast bezinning, 
moeten wij als volksvertegenwoordi-
gers – lokaal en landelijk – er vooral 
naar gaan handelen. Dat vergt enerzijds 
zelfbeheersing. Politici moeten zichzelf 
(be)dwingen niet voor elk probleem een 
overheidsoplossing te zoeken. Ander-
zijds vergt het gerichte actie, om maat-
schappelijke verbanden de ruimte te 
geven en privaat initiatief te stimuleren.

“Samen creëren  
            we de toekomst”

COlUMN

“Samen creëren we de toekomst” was 
het thema van de algemene beschou-
wing van het CDA bij de begrotingsbe-
handeling op 2 november. Het thema 
lag er opeens na een debat met bur-
gemeester Litjens die in een column 
geschreven had over de ziener Nostra-
damus. Ik haakte hierop in en gaf aan 
dat wij als CDA onze toekomst niet wil-
len leggen in de handen van een ziener, 
maar dat wij deze samen willen maken 
(en met Gods hulp). Robbert van Duijn, 
ons jongste raadslid, sms-te direct onze 
slogan voor de algemene beschouwin-
gen; “Samen creëren we de toekomst”.

Verzorgingsstaat onhoudbaar
In de begroting concludeert het College 
dat de verzorgingsstaat onhoudbaar 
is geworden. Dat is geen nieuw geluid. 
Sinds de invoering van de WMO maakt 
Nederland al een ontwikkeling door van 
de verzorgingsstaat naar een participatie-
maatschappij. In deze “civil society” zullen 
mensen meer dan voorheen gebruik moe-
ten maken van hun eigen netwerken en 
andere sociale verbanden, zoals familie, 
buurt, kerk, vriendenkring etc. Maatschap-
pelijke participatie, zelfredzaamheid, ge-
spreide verantwoordelijkheid en een sterke 
sociale infrastructuur zijn daarbij leidend. 
Deze begrippen sluiten prima aan bij het 
gedachtegoed van het CDA. Voor het CDA 
staat de gemeenschap centraal. De betrok-
kenheid van mensen bij hun gemeente, 
hun gezin en familie, de school, de kerk, de 
buurt, het bedrijf, de vereniging: dat is het 
ware draagvlak van de gemeente als lokale 
gemeenschap. Het CDA streeft naar een sa-
menleving waarin mensen voor zichzelf en 
voor elkaar verantwoordelijkheid nemen 
en met elkaar vorm geven aan de samenle-
ving (einde citaat algemene beschouwing).

Het CDA zal zich de komende jaren hard 
moeten maken voor minder overheid en 
meer samenleving. Dat doet recht aan de 
wortels van de partij en biedt grote kansen 
voor maatschappelijke organisaties om 
hun plek in de samenleving weer volwaar-
dig te kunnen innemen. Christelijke politiek 
is als vanouds sterk verbonden met maat-
schappelijke verbanden. Het vindt er zelfs 

Ik schrijf dit artikel op de dag van de 
landelijke actie “Nederland schreeuwt 
om cultuur” met in mijn achterhoofd 
het ingezonden artikel van AB in de 
Nieuwe Meerbode als reactie op de 
bijdrage van KCA in het debat over 
kunst en cultuur. Waar wil AB heen? 
Cultuur is een weids begrip, het omvat 
beeldende kunst, klassieke en popu-
laire muziek, cabaret, jazz, fanfare en 
harmonie, toneel en schilderkunst en 
…………! Iedereen heeft zo zijn voor-
keuren. We mogen in Aalsmeer blij 
zijn met wat er allemaal gebeurt op 
het gebied van kunst en cultuur, deels 
met en deels zonder overheidssteun, 
maar altijd met een grote inzet van 
veel vrijwilligers. Maar laat de over-
heid zich verre houden van inhoude-
lijke bemoeienis met kunst of een oor-
deel willen vellen over cultuur. Laat de 
overheid voorwaarden scheppen waar 
binnen kunst tot zijn recht kan komen 
en dan in zijn volle breedte. Kunst en 
cultuur verdienen echter wel een ze-
kere bescherming. Lucebert schreef het 
al 50 jaar geleden: “Alles van waarde is 
weerloos”.

Tijd voor emancipatie
Het CDA als hoeder van het maat-
schappelijk middenveld. Het biedt veel 
kansen. Tegelijkertijd vraagt dit ook 
wat van maatschappelijke organisa-
ties zélf. Te zeer zijn zij in een hoekje 
gekropen en houden ze af en toe hun 
hand op wanneer de subsidiekara-
vaan weer langstrekt. Het is tijd voor 
een emancipatiegolf. Maatschappe-
lijke en sociale verbanden moeten hun 
plek weer opeisen in de samenleving. 
Midden in de maatschappij staan en 
daar hun taak vervullen. En niet alles 
van de overheid verwachten.

Minder overheid en meer maatschap-
pij. Daar lik ik mijn vingers bij af.

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter CDa
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“Van de andere kant bekeken”
Eind oktober was ik (samen met mijn 
vrouw Mariska) een week in het Chi-
nese Shanghai, onder meer om meer 
te weten te komen over stadsont-
wikkeling, de economische ontwik-
kelingen en het Chinese culturele 
erfgoed. En natuurlijk hebben we de 
WorldExpo bezocht, dat hoort bij mijn 
vak. Onvermijdelijk kwamen ook  de 
mensenrechten ter sprake, dat is dan 
ook het belangrijkste onderwerp in 
deze ‘Van de andere kant bekeken’. 

Hoezo, democratie?
Wie herinnert zich niet de beelden van 
de student op het Plein van de Hemelse 
Vrede in Peking, die in z’n eentje een tank 
van het Chinese leger tegenhield? Dat 
was in 1989, een historisch jaar, ook voor 
China. Want de val van de muur, maar 
vooral de val van de Roemeense leider 
Ceausescu, blijkt de ogen van de Chinese 
leiders te hebben geopend. Sindsdien 
is er een enorme omwenteling gaande, 
werd het communisme ingeruild voor 
het staatskapitalisme en is het economi-
sche en politieke belang van China in de 

wereld omhoog geschoten.
Wij in Europa en Amerika hebben kritiek 
op de manier waarop China omgaat 
met de mensenrechten. In de kritiek, 
die de Chinese autoriteiten hebben op 
de toekenning van de Nobelprijs voor 
de Vrede aan de Chinese dissident Liu 
Xiaoho, zien we een bevestiging van onze 
Westerse zienswijze. Net als de Chinese 
censuur op tweetalige websites waarop de 
mensenrechten of de Nobelprijs worden 
toegekend. 

In China werd ik geconfronteerd met de 
vraag, hoe het in Nederland eigenlijk 
gesteld was met de democratie. Want wij 
Nederlanders hebben dan wel kritiek op 
hoe de Chinese autoriteiten de mensen-
rechten handhaven, wij zijn niet eens eens 
een democratie, zo werd mij voorgehou-
den. ,,Hoe kiezen jullie je staatshoofd?’’ 
was namelijk de vraag. Ik heb geprobeerd 
dat uit te leggen. Dat bleek lastig. Want 
het mogelijke verwijt, dat het bij ons 
anders werkt (wij kiezen ons staatshoofd 
niet en zijn toch democratisch...) en dat 
Chinezen dat niet begrijpen, geldt in de 

ogen van Chinezen net zo hard voor ons: 
wij willen of kunnen de Chinese cultuur 
niet begrijpen.

De toekenning van de Nobelprijs is door 
de Chinese partijleiding opgevat als een 
belediging voor de vooruitgang die er 
op het gebied van de mensenrechten is 
geboekt en op de plannen die er zijn. In 
China heb ik meer begrip gekregen voor 
het standpunt van de Chinese regering. En 
dat kreeg nog een extra dimensie dankzij 
de toevoeging ‘als het nou een echte dis-
sident zou zijn geweest’.... 
En natuurlijk waardeer ik Liu Xiaoho in 
zijn streven, om hervormingen sneller 
door te voeren, vanzelfsprekend  vind ik de 
omgang met mensenrechten verfoeilijk 
en uiteraard moet de kwestie hoog op de 
agenda blijven.  Maar met meer begrip 
voor elkaar bereiken we onze doelen wel-
licht uiteindelijk sneller. 

Hermen de Graaf
Voorzitter CDa aalsmeer

Bert Brinkman na 8 jaar uit 
provinciebestuur
Bert Brinkman, lid van het bestuur van 
het CDa afdeling aalsmeer, is na twee 
termijnen afgetreden als bestuurslid 
van de afdeling Noord-Holland van 
het CDa. Voorzitter Reginald Visser 
bedankte hem voor zijn inzet tijdens 
de alV (algemene leden Vergadering), 
die op 13 november als altijd in akers-
loot werd gehouden. Bert kennen 
wij in het aalsmeerse als een trouw 
bestuurslid, letterlijk en figuurlijk altijd 
van de partij en iemand die doet wat 
wordt afgesproken. 

Namens aalsmeer waren ook pen-
ningmeester arie de Vos, raadslid Ines 
van der Boon en voorzitter Hermen de 
graaf aanwezig bij de alV aanwezig. 
Veel CDa-leden, die normaal naar deze 
alV gaan, gaven begrijpelijk prioriteit 
aan de uitvaart van Joop Snoek op 
dezelfde dag.

Kick-off provinciale campagne 21-01
Noteer het alvast in uw agenda: de 
kick-off van de provinciale verkie-
zingsprogramma op vrijdagavond 21 
januari in Hotel Spaander in Volendam. 
Naast de officiële speech van lijsttrek-
ker Jaap Bond zullen ook landelijke 
CDa-kopstukken acte de présence ge-
ven. De kick-off voor de verkiezingen 
op 2 maart wordt gecombineerd met 
de nieuwjaarsreceptie van het CDa 
Noord-Holland.

Nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer 7 
januari
Vrijdagavond 7 januari vanaf 20.00 uur 
houdt het CDa-aalsmeer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie, net als vorig jaar in 
een traditionele locatie: De Historische 
Tuin van aalsmeer. alle leden en part-
ners zijn van harte welkom. gebruik wel 
de ingang via het Praamplein en niet de 
Uiterweg.

Aalsmeerse amendementen overgeno-
men
De twee door onze afdeling ingediende 
amendementen op het provinciale 
verkiezingsprogramma zijn unaniem 
overgenomen en dus opgenomen in het 
verkiezingsprogramma ‘Topsteden en 
prachtdorpen in het Noord-Hollands land-
schap’. De verkiezingen worden gehou-
den op 2 maart 2011 en lijsttrekker is Jaap 
Bond. Dankzij onze amendementen is de 
formulering over de gemeentelijke finan-
ciële verantwoordelijkheid duidelijker en 
steunt de provincie -als het aan het CDa 
ligt- de realisatie van  ‘Bloomin’Holland’ 
als kenniscentrum en trekpleister voor 
zakelijk toerisme.

Klankbordgroepen
Het CDa-aalsmeer wil leden meer bij de 
politiek betrekken, hun stem beter laten 
horen en de antennefunctie in de samen-
leving versterken. Daarom is deze zomer 
besloten klankbordgroepen op te richten, 
die de fractie en het bestuur kunnen 
ondersteunen. Bestuursleden ‘trekken’ de 

klankbordgroepen, fractieleden zorgen 
voor de input en gezamenlijk streven we 
zo naar betere CDa-standpunten met 
een groter draagvlak. Heeft u belangstel-
ling? Stuur dan een mail of bel even naar 
de betreffende bestuursleden:

- Ruimtelijke ordening/Bestemmingen 
Jaap Kranenburg,  
jaap@mantelmakelaars.nl, 0297-329874;
- Voorzieningen incl. financiën: 
arie de Vos, arie.de.vos@kabelfoon.nl, 
0297-325359;
- Economie en verkeer/vervoer: 
Jaap Overbeek (tijdelijk),  
jacjoverbeek@caiway.nl, 0297-322940

Klankbordgroep Economie en Ver-
keer/vervoer
De klankbordgroep “Economie en ver-
keer & vervoer’’ komt op dinsdagavond 7 
december om 20.00 uur bij elkaar in de 
CDa-fractiekamer. aanleiding voor deze 
wat plotselinge uitnodiging is de behan-
deling van het Uitvoeringsprogramma 
Verkeer & Vervoer in de gemeenteraad. 
Nu we besloten hebben geïnteresseerde 
leden mee te laten denken leek het de 
fractie een uitgelezen moment om de 
klankbordgroep op korte termijn bij el-
kaar te roepen. We nodigen hierbij CDa-
leden, die het interessant vinden om 
mee te denken over verkeer en vervoer, 
uit om deze avond naar het gemeente-
huis te komen.
geef u op! Meer info bij Robbert-Jan van 
Duijn (06-10948616) 

In het kort.. .
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Volgens de volksmond in ieder geval 
nooit zo heet als hij opgediend wordt! 
Het totale politieke leven in Aalsmeer 
wordt beheerst door de bezuinigingen: 
de vorming van de huidige coalitie, de 
begroting, de (afwezige) oppositie, de 
(ontbrekende) debatten, de liefdevolle 
wurggreep waarin de collegeleden 
elkaar vasthouden, en niet het minste, 
de brave Algemene Beschouwingen, 
zoals die tijdens de begrotingsraad op 
20 november door de 4 partijen over 
het voetlicht werden getild. Iedereen zit 
in het zelfde schuitje. Een schuitje dat 
nauwelijks vooruit wil en waarvan de 
koers bepaald wordt door dreigende, 
donkere wolken.

Hoe heet is die soep eigenlijk?
Onze fractie voorzitter Jaap Overbeek, 
heeft het CDA-standpunt als volgt ver-
woord: “Over de hoogte van de korting op 
het Gemeentefonds heerst nog onduidelijk-
heid. Het College gaat uit van een korting 

UIT DE R a aD

van 2.5 miljoen vanwege de gevolgen van 
de crisis en kiest daarin een middenpositie 
uit de verschillende scenario’s. Ten slotte 
wenst het College nog ruimte te vinden 
voor nieuw beleid in 2013 en 2014 van 
ruim 1 miljoen”. 

Maar de fractie geeft ook aan dat de 
exacte omvang van de korting op het 
Gemeentefonds nog niet vast staat. 
De bezuiningsgreep waar de Aalsmeerse 
politiek in gevangen zit, biedt zeker ook 
kansen. Een nieuwe visie ontwikkelen op 
vastgeroeste uitgavenpatronen, zoals op 
subsidies, is een gouden greep. Maar de 
angst voor die hete soep, moeten we van 
ons af gooien. Ons politieke schuitje moet 
weer onder stoom komen. Voor de wind 
varen is er voorlopig niet meer bij. Maar 
door aan de wind zeilen, zijn geweldige 
resultaten te boeken!

‘Hoe heet wordt de soep gegeten?’

Bezuinigingen zijn een onaangenaam, maar 
noodzakelijke taak waar ook CDA-politici de 
komende jaren voor staan. Ook in Aalsmeer 
ontkomen we niet aan een omvangrijke 
bezuinigingsoperatie. Het college meent, 
dat het de gemeente noopt haar eigen 
rolopvatting onder de loep te nemen.Deze 
bezinning op de eigen rolopvatting leidt, wat 
het college betreft, tot een nieuwe balans 
tussen gemeente en burger, waarbij het zelf 
oplossend vermogen van de burger veel 
meer aangesproken zal worden. Dit in de 
overtuiging dat sommige maatschappelijke 
problemen eerder en beter opgelost kunnen 
worden door particulier initiatief, dan door 
de overheid. Dit zal er uiteindelijk toe leiden 
dat de gemeente een terughoudende rol 
zal aannemen. Daarbij zal zij er altijd voor 
moeten waken dat publieke belangen niet 
ondersneeuwen en kwetsbaren de kans ont-
nomen wordt om volwaardig deel te nemen 
aan de samenleving.

Durf en keuzes
Wij moeten durf hebben om zaken ter discus-
sie te stellen. De vraag is dan: kunnen CDA-
ers hiermee omgaan? Hoe geef je bij een zo 
ingrijpende bezuinigingsronde een invulling 
aan rentmeesterschap en solidariteit? En 
tot welke keuzes kom je vervolgens? Ik las 
ergens: “Er is geen pasklare CDA-oplossing 
voor bezuinigingen”, de CDA-keuze bestaat 

niet. Toch ben ik er van overtuigd dat er ac-
centen zijn, waaraan CDA-keuzes herken-
baar zijn. De keuzes moeten wel ergens op 
gebaseerd zijn. We zijn dan ook als college 
bij de start van het bezuinigingstraject, 
begonnen met het vaststellen van een visie. 
Wij vinden het verstandig om als gemeente 
eerst een visie op de toekomst vast te stel-
len. Waar wil je staan over een paar jaar en 
wat is je missie?

Rol en taak van de gemeente
Het is belangrijk vast te stellen, wat is de 
rol van de overheid? Welke taken je als 
gemeente wilt blijven doen en welke je laat 
vallen. Wij gaan niet uit van een overheid 
die zich allerlei taken toeeigent, maar 
leggen de verantwoordelijkheden juist niet 
meer bij de mensen en het maatschappelijk 
middenveld. Het zelforganiserend vermo-
gen van de inwoners is het uitgangspunt.
Samenvattend ziet het college de functie 
van de overheid als:
- Het zorgdragen voor de beschikbaarheid 
van basisvoorzieningen (bijv. onderwijs, 
vrije toegang voor basisvoorzieningen en 
handhaving);
-Het zorgen voor tijdelijke interventies 
waardoor burgers weer zelfredzaam 
worden en kunnen participeren (bijv. re-
integratie, gezondheidszorg);
- Het bieden van een vangnet voor de 

meest kwetsbare die het zelfstandig niet 
(geheel) meer redden (bijv. de bijstand en 
de WMO)
Solidariteit, daar zullen we als CDA altijd 
oog voor moeten hebben.  Hier gaat het 
niet altijd over geld, maar er vooral voor 
zorgen dat mensen mee kunnen blijven 
doen met de samenleving. Als iemand 
echt niet kan, is het de overheid er om 
financieel bij te springen.

Draagvlak
De eerst komende maanden zullen we ge-
bruiken voor een maatschappelijke con-
solidatie. In overleg met maatschappelijke 
partners en gecontracteerde en gesubsi-
dieerde partijen zal definitief een invulling 
gegeven worden aan de voorstellen.
Deze tijd zal veel vragen van creativiteit 
van de gemeente, maar vooral ook durf. 
Er moeten keuzes worden gemaakt en we 
zullen de durf moeten hebben om zaken 
die misschien al jaren op een bepaalde 
manier gaan, ter discussie te stellen. Laten 
we ook binnen onze afdeling van het 
CDA die discussie voeren. Dat vergroot de 
betrokkenheid en creëert draagvlak voor 
onze keuzes.

 

Ad Verburg
Wethouder CDa aalsmeer

De titel van onze Algemene Beschou-
wingen is :“Samen creëren wij de 
toekomst”. Dat is op dit moment een 
uitstekende strategische keus. Op zeker 
moment moet iedereen zijn gewenste 
toekomst vaststellen. Ook de CDA fractie. 
Het vervolg op een dergelijke strategische 
keus is echter wel: nu aangeven van de 
weg hoe die strategische keuze bereikt 
moet worden.

Hier ligt de taak van de Aalsmeerse poli-
tiek, Wij als CDA fractie denken hier een 
wezenlijke taak in te kunnen vervullen: 
Door in de hete soep te blazen, wordt de 
soep toch eetbaar en blijkt dan ook nog 
lekker te zijn.

Martien Maarse
Fractielid

‘aalsmeer: investeren, vernieuwen, renderen’
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Uit het bestuur
In deze CDActueel drie zaken 
vanuit het bestuur, dat op 28 
oktober vergaderde en op 8 
december weer bij elkaar komt.

Verdeling activiteiten 
 
Naast de activiteiten, die we via 
de klankbordgroepen opzet-
ten, is in het bestuur van de 
afdeling aalsmeer afgesproken 
dat Bep Heemskerk als tijde-
lijk secretaris samen met Bert 
Brinkman de externe contacten 
onderhoudt. Hermen de graaf is 
verantwoordelijk voor de com-
municatie en de ledenwerving, 
dit laatste samen met Jan Kraan. 
alle bestuursleden hebben zo 
een functie, waarbij we ook nog 
aandacht willen besteden aan het 
christelijk-democratisch gedach-
tegoed. Het rapport Frissen, dat 
half november over de Tweede 
Kamerverkiezingen in juni 2010 is 
verschenen, geeft voldoende stof 
tot denken... en doen.

Dubbel lidmaatschap 
 
In het bestuur is verder gespro-
ken over het dubbele lidmaat-
schap van politieke partijen. Daar 
kwamen we niet in één keer uit, 
al was het alleen al omdat het 
ook huiswerk opleverde: wat 
vinden de landelijke partijen daar 
eigenlijk van en hoe kunnen we 
dat vertalen -als dat al gewenst 
of noodzakelijk is- naar de plaat-
selijke politiek. Deze discussies 
geven het bestuurslidmaatschap 
een mooie dimensie. De primaire 
verantwoordelijkheid van het 
bestuur is de organisatie van de 
partij, maar daarbij ook de onont-
koombare inhoudelijke aspecten 
maken het extra interessant.

Vacatures 
 
Bep Heemskerk neemt tijdelijk de 
functie waar van secretaris, omdat 
Sietze Fokkema zoals in de vorige 
CDactueel om persoonlijke reden 
is afgetreden. We zijn op zoek 
naar nog meer leden voor het 
bestuur, want dit jaar zijn statu-
tair Berend Vollmuller en Jaap 
Kranenburg aftredend. Interesse? 
Neem contact op met Hermen de 
graaf (0297-321538 of hermen@
degraafvanderzande.nl) of Bep 
Heemskerk (0297-322082 of  
bepheem@gmail.nl)

Volgende CDactueel verschijnt op: 
2 februari 2010

www.aalsmeer.cda.nl

Het CDactueel is een initiatief van het CDa 
aalsmeer en verschijnt digitaal ééns per 
twee maanden. Via deze nieuwsbrief houden 
we u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het CDa aalsmeer.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanlei-
ding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een 
e-mail sturen naar cdactueel@live.nl. Ook 
kunt u zich via dit e-mailadres afmelden voor 
de nieuwsbrief. Voor overige vragen kunt u 
terecht op onze website  
(www.aalsmeer.cda.nl), hier vindt u meer 
informatie en contactgegevens.

Volgende keer in CDActueel
De volgende nieuwsbrief zal op 2 februari 
2011 verschijnen en bevat o.m. de volgende 
onderwerpen:
- Interviews
- Het laatste nieuws en columns

mailto:bepheem%40gmail.com?subject=Vacature%20CDA%20Bestuur
http://www.aalsmeer.cda.nl

