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CDactueel

Woensdagavond 7 maart organiseren 
het CDA Aalsmeer en het CDJA een 
debatavond over de ’24-uursecono-
mie, 7 dagen per week’. Woordvoer-
der economische zaken in de Tweede 
Kamer voor het CDA Ad Koppejan 
is een van de sprekers. Iedereen is 
welkom: ook andere partijen in de 
Aalsmeerse politiek zijn uitgenodigd 
in De Oude Veiling. Inloop vanaf 
19.30 uur, start 20.00 uur en infor-
mele afronding vanaf 22.00 uur.

De debatavond van het CDa belooft 
ook echt debat op te leveren. De eerste 
spreker is CDa-wethouder ad verburg, 
die economische zaken in zijn porte-
feuille heeft. hij houdt een ultrakorte 
inleiding over wat er op zijn terrein als 
wethouder in de afgelopen twee jaar is 
bereikt en kijkt vooruit naar de komen-
de twee jaar. uiteraard is er gelegenheid 
met verburg in discussie te gaan. 
tweede kamerlid ad koppejan gaat 
vervolgens in op de CDa-visie op de 
’24-uurseconomie, 7 dagen per week’. 
vooral de leden van het CDJa, dat me-
de-organisator is van de debatavond, 
kijken uit naar de discussie met koppe-
jan. ,,het stond al op de rol, een avond 
over de economie en aalsmeer. De in de 
gemeenteraad aangenomen motie om 
op zondag van 16.00 tot 20.00 uur twee 

winkels open te stellen, maakt dit onder-
werp extra actueel’’, aldus CDa-voorzitter 
hermen de graaf.

Nieuwe formule
na de presentatie van koppejan en de 
discussie hierover zijn er vanaf 21.00 
uur drie stellingen, waarover voor- en 
tegenstanders en bezoekers debatteren. 
hiervoor zijn vertegenwoordigers van de 
andere politieke partijen uitgenodigd. 
Fractievoorzitter Jaap overbeek van het 
CDa poneert een stelling over de nood-
zaak van voorgeschreven rust en reflectie. 
CDa-bestuurslid Christiaan keijzer bena-
dert de 24-uurseconomie vanuit de zorg. 
CDa-raadslid en CDJa’er robbert-Jan van 
Duijn neemt het in het debat op met een 
voorstander van de winkelopenstelling. 
De debatten worden afgerond met een 
stemming, waarbij de bezoekers via stem-
kastjes kunnen aangeven wie de discussie 
heeft gewonnen. 

na de drie stellingen en de debatten 
hierover is er een afrondende plenaire 
discussie. ,,er leeft veel in aalsmeer en we 
willen graag ook met vertegenwoordigers 
vanuit het bedrijfsleven en met de burgers 
in discussie’’, aldus verburg en overbeek.

 

Foto: Tweede Kamerlid CDA Ad Koppejan

tweede kamerlid ad koppejan bij 
debatavond CDa aalsmeer 7 maart

inhoud

‘bouwprogramma’s 
strop om de nek van 

de gemeente aalsmeer?’

aalsmeer

De gemeenteraad krijgt de komende 
weken enkele lastige dossiers te be-
handelen. nu de huizenmarkt volledig 
is stilgevallen likken alle gemeenten 
in nederland hun wonden en worden 
bouwprogramma’s stilgelegd, grondposi-
ties afgewaardeerd en lopende projecten 
herontwikkeld in de hoop de schaarse 
kopers te trekken. opvallend is dat twee 
projecten nog  succesvol zijn, het project 
met senioren- en starterswoningen 
“mijnsheerlyckheid” in kudelstaart en de 
starterswoningen in Dorpshaven. het 
lijkt er op dat de visie van het CDa wer-
kelijkheid wordt dat alleen het bouwen 
voor doelgroepen (senioren en starters) 
nog enig soulaas biedt in de huidige 
woningmarkt.

Lees verder op pagina 2.
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resultaat van € 8 miljoen op eindda-
tum 2016. Daar dit negatieve resultaat 
nu al voorspelbaar is, is de gemeente 
verplicht de voorziening voor bouw-
projecten met € 6,5 miljoen te verho-
gen. het College stelt de raad voor 
een externe partij het hele project 
door te laten rekenen om te komen 
tot, zoals het College dat noemt, een 
strategische heroriëntatie van het 
project. Projecten als deze laten zien 
dat de positieve verwachtingen bij 
het aangaan van het project (i.c. in 
2005) in de loop der tijd aanzienlijk 
kunnen veranderen door gewijzigde 
marktomstandigheden. misschien 

een project dat in zwaar weer zit is het 
Project &2=1. met dit project wil de ge-
meente aalsmeer het oude tracé van de 
burgemeester kasteleinweg afwaarde-
ren en herontwikkelen. uit de opbreng-
sten moet de verbindingsweg tussen 
de aalsmeerderweg/middenweg en het 
centrum van aalsmeer, de noordvork, 
bekostigd worden. op diverse locaties, 
zoals spoorlaan, stommeerpolder (tus-
sen stommeerkade en bielzenpad) is 
woningbouw voorzien. De boekwaarde 
van deze projecten is bijna 14 miljoen 
euro, de jaarlijkse rentelast € 600.000,-. 
De grondexploitatie is opnieuw doorge-
rekend en dit resulteert in een negatief 

(vervolg) ‘bouwprogramma’s strop om de  
     nek van de gemeente aalsmeer?’

moeten we ook op deze manier het 
project greenpark eens tegen het 
licht houden. De fractie van het CDa 
is de mening toegedaan het verlies zo 
snel mogelijk te nemen. van een illus-
tere voorganger in de politiek heb ik 
geleerd dat je op sommige onverteer-
bare zaken niet te lang moet kauwen, 
maar snel door moet slikken. 

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter

,,We moeten er trots op zijn, dat 
Aalsmeer ook op het gebied van 
entertainment zoveel te bieden heeft. 
Bovendien is het een belangrijk 
onderdeel van de plaatselijke econo-
mie’’, concludeerde een CDA-delegatie 
na afloop van het werkbezoek aan 
Crown Business Studios op vrijdag 
24 februari. Directeur Paul Brandjes 
van De Raad Bouwontwikkeling en 
manager Frans Mulckhuijzen van Club 
Liberty verzorgden de rondleiding en 
presentatie.

sinds het vertrek van endemol uit de 
voormalige veiling in het centrum van 
aalsmeer wordt Crown business studio 
stap voor stap verder ontwikkeld. ,,we 
willen in het gebouw ondernemers uit 
de wereld van het entertainment bij 
elkaar brengen, die elkaar aanvullen 
en versterken. en zakelijk gezien zijn 
we redelijk tevreden over de bereikte 
resultaten. maar het vergunningentra-
ject is moeizaam’’, aldus brandjes tijdens 
het bezoek van de CDa-delegatie die 
bestond uit leden van fractie en bestuur 

CDa op werkbezoek bij Crown business studios

en wethouder ad verburg.
zij kregen een uitvoerige rondleiding 
langs de verschillende onderdelen van 
het nieuwe entertainmentconcept in 
het bestaande, grote gebouw.  zoals 
de discotheek Club liberty, restaurant 
eetze, 7street met zeven verschillende 
uitgaansmogelijkheden en het theater. 
Dit wordt gedeeltelijk door vrijwilligers 
gerund. ,,het gaat niet van een leien 
dakje, maar we boeken vooruitgang 
en dat stimuleert’’, aldus brandjes en 
mulckhuijzen.

Werkgelegenheid
terwijl onderdelen nog op een nadere 
invulling wachten, zoals een Casino, 
biedt Crown business studios nu al 
werkgelegenheid aan circa tachtig per-
sonen. volledig in bedrijf kunnen dat er 
volgens brandjes 750 worden. ,,belang-
rijk voor de aalsmeerse economie. en 
de synergie met vrijwilligers is een mooi 
voorbeeld hoe het bedrijfsleven en de 
maatschappij elkaar kunnen versterken’’, 
vonden de CDa’ers die deel konden 
nemen aan het bezoek. 

Hermen de Graaf
voorzitter

Foto: CDA’ers op bezoek bij Crown 
Business Studios
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uit het bestuur

Resultaten halverwege

vertegenwoordigers vanuit de 
fractie en het bestuur inven-
tariseren halverwege deze 
collegeperiode, welke resul-
taten het CDa aalsmeer heeft 
geboekt. over twee jaar zijn er 
alweer gemeenteraadsverkie-
zingen.

Kiezen en verbinden: 
24 april

Dinsdagavond 24 april orga-
niseert het CDa aalsmeer een 
thema-avond over het rapport 
‘kiezen en verbinden – poli-
tieke visie vanuit het radicale 
midden’. Dit rapport over de 
koers van het CDa is opge-
steld door het strategisch 
beraad. Janny bakker, wet-
houder in huizen, lid van dit 
strategisch beraad, geeft een 
toelichting en gaat met ons in 
discussie. uitnodiging volgt – 
via e-mail en de plaatstelijke 
pers. 

mogelijk in ieder geval een gedeelte-
lijke openstelling in het voorjaar van 
2013’’, aldus verburg. voorzitter her-
men de graaf, ook duo-commissielid 
mobiliteit en wonen in Provinciale 
staten van noord-holland, meldde 
hierop ook te hebben aangedrongen. 
,,maar de totale vertraging blijft een 
zware tegenvaller voor alle betrok-
ken partijen, het bedrijfsleven en de 
leefbaarheid’’. 

Landelijke koers
tijdens de afsluiting van de klank-
bordavond, die werd bezocht door 
CDa-leden en belangstellenden,  
werd stilgestaan bij het rapport 
‘kiezen en verbinden – een politieke 
visie vanuit het radicale midden’. ,,we 
leven in een periode van extremen: 
links en rechts drijven steeds verder 
uiteen en de kloof tussen hoger en la-
ger opgeleiden wordt steeds groter’’, 
noemde De graaf als voorbeelden. 
,,als geen andere partij is het CDa in 
staat te verbinden. geen polarisatie, 
maar participatie. we staan stevig in 
de samenleving en geloven ook in de 
kracht daarvan’’.

Foto:    Een volle zaal met  
geïnteresseerde bezoekers op de  
klankbordavond van het CDA Aalsmeer

aan toe, dat het takenpakket van de 
gemeente groter wordt omdat er 
vanuit Den haag meer wordt gede-
legeerd. 

Zelfstandigheid bovenaan  
verburg en overbeek onderstreep-
ten, dat aalsmeer zelfstandig blijft. 
,,het is een ambtelijke samenwer-
king’’, aldus verburg. ,,De loketfunc-
tie van het huidige gemeentehuis 
wordt gewoon gecontinueerd’’. 
overbeek vulde aan, dat dit ook 
de reden is waarom de aalsmeerse 
gemeenteraad en het college blij-
ven. ,,De lokale verankering is een 
voorwaarde, wij willen dicht bij de 
burgers blijven staan.’’ en over de 
controle of de aalsmeerse belangen 
niet ondersneeuwen, zei hij: ,,we zit-
ten er als gemeenteraad bovenop.’’

Gevarieerde agenda
naast verburg en overbeek ga-
ven verschillende fractieleden een 
toelichting op een veelheid aan 
onderwerpen. eppo buskermolen 
ging in op het woningbouwproject 
mijnsheerlyckheid in kudelstaart en 
Dirk van willegen op de sloop en 
nieuwbouw van ‘het rode Dorp’ in 
aalsmeer-oost. ton smit had twee 
onderwerpen: het project zuider-
kerk en ‘verkeer en vervoer’. ook 
de vertraging van de oplevering 
van de nieuwe n201 kwam aan de 
orde. wethouder verburg toonde 
zich verbolgen. ,,wij willen zo snel 

De ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen leverde tijdens 
de klankbordavond die het CDA 
op 25 januari organiseerde de 
meeste discussie op. ,,Aalsmeer 
blijft zelfstandig’’, benadrukte de 
lokale CDA-top. Van plaatselijke 
bouwplannen tot de nieuwe koers 
van het landelijke CDA: maar liefst 
acht onderwerpen passeerden de 
revue tijdens de avond, die door 
meer dan 30 belangstellenden 
werd bezocht. 

,,waarom moeten we eigenlijk sa-
menwerken en is amstelveen niet te 
groot?’’, was een van de vragen, die 
de achterban over de samenwerking 
had. CDa-wethouder ad verburg 
en fractievoorzitter Jaap overbeek 
legden uit, dat samenwerking met 
buurgemeenten in het CDa-verkie-
zingsprogramma is opgenomen. 
,,Daar waar het kan, moeten we 
efficiënter kunnen werken’’, aldus 
verburg. overbeek voegde daar 

Druk bezochte klankbordavond 
      over actuele onderwerpen 
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De volgende CDactueel verschijnt op
de laatste woensdag van maart 2012

www.aalsmeer.cda.nl

CDactueel is de digitale nieuws-
brief van het CDa aalsmeer en 
verschijnt iedere laatste woensdag 
van de maand. 

heeft u suggesties, vragen of op-
merkingen, stuur dan een e-mail 
naar cdactueel@gmail.com. Daar 
kunt u zich eventueel ook afmel-
den.

De wekelijkse column van het CDa 
aalsmeer wordt op dinsdagavond 
gemaild en op de site gezet: www.
aalsmeer.cda.nl. Daar vindt u alle 
informatie over onze afdeling. 

Keuzes gevraagd
gemeenten staan voor de keuze hoe 
zij de uitvoering van de wwnv ter 
hand willen gaan nemen. De wwnv 
biedt nieuwe kansen en mogelijkhe-
den door bijvoorbeeld de integratie 
van verschillende doelgroepen en 
het nieuwe instrument ‘loondis-
pensatie’, maar vraagt ook om het 
maken van keuzes, doordat budget-
ten zullen worden verminderd.
ook als gemeente aalsmeer bera-
den we ons over de invulling van 
reïntegratie in het kader van de 
wwnv en zoeken naar arrangemen-
ten met werkgevers. samen met 
de gemeente amstelveen bereiden 
we ons voor op alle decentralisatie-
taken. in projectgroepen wordt er 
hard gewerkt om het ambitieniveau 
te bepalen en keuzes te maken voor 
specifieke maatregelen.
een ingewikkelde materie en het is 
de vraag of er voldoende budget 
beschikbaar blijft om onze taken 
goed uit te voeren. in de tweede 
kamer start men binnenkort met de 
parlementaire behandeling.
met ruim 60 bestuurders en raads-
leden hebben we op donderdag 23 
februari over de wwnv van gedach-
ten gewisseld met mirjam sterk. 

Op uitnodiging van de CDA-be-
stuurdersvereniging en Tweede 
Kamerlid Mirjam Sterk woonde 
wethouder Ad Verburg een bij-
eenkomst bij over een van de 
extra taken die de gemeenten 
moeten gaan uitvoeren. 

De rijksoverheid geeft meer ta-
ken aan gemeenten, provincies en 
waterschappen. minder taken voor 
het rijk, meer voor gemeenten. 
hierdoor kunnen wij als gemeente 
zo veel mogelijk taken uitvoeren, die 
dicht bij ons staan en waar we goed 
in zijn.
in het bestuursakkoord tussen vng-
leden (gemeenten) en het kabinet is 
vastgelegd, welke taken  gemeenten 
gaan uitvoeren:
- wet werken naar vermogen 
(wwnv) vanaf 2013;
- extramurale begeleiding alge-
mene wet bijzondere ziektekosten 
(awbz), die wordt ondergebracht 
bij de wet maatschappelijke onder-
steuning (wmo);
- Jeugdzorg: de uitvoering van de 
jeugdzorg wordt overgedragen van 
provincies/stadsregio naar gemeen-
ten. gemeenten worden verant-
woordelijk voor het totaalplaatje, 
de zorg voor kinderen, jongeren en 
opvoeders.

De kracht van het CDa: betrokkenheid op alle niveaus 
het was een boeiende en leerzame 
middag. Dankzij het vele werk wat 
al verricht is door de projectgroep 
aalsmeer/amstelveen en input van 
de directeur van ons wsw-bedrijf 
(am groep) anton van der hoed, 
was ik goed voorbereid.
Dat de decentralisatie van taken bin-
nen het CDa leeft werd mij ook deze 
middag weer duidelijk. bestuurders 
en raadsleden van oost-groningen 
tot zuid-limburg zorgden ervoor 
dat de zaal meer dan gevuld was. 
veel input en vragen kreeg mirjam 
sterk mee voor de discussie in de 
tweede kamer.
ik ben trots om bij het CDa te horen. 
onze vertegenwoordigers in Den 
haag, in dit geval mirjam sterk, 
voelen zich verantwoordelijk voor 
de uitvoerende lokale bestuurders. 
De kracht van het CDa is de betrok-
kenheid van bestuurders op alle 
niveaus!

Ad Verburg
wethouder
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