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cdactueel

,,Leerlingen vroeg de relatie tus-
sen school en ‘het echte leven’ laten 
ontdekken door bijvoorbeeld maat-
schappelijke en beroepsoriënterende 
stages.” Dat is volgens teamleider 
bovenbouw René Elbersen van de 
Westplas Mavo een van de punten 
waarbij gemeente en de Westplas 
elkaar kunnen helpen. Dit kwam naar 
voren toen de fractie van het CDA 
Aalsmeer begin juni zowaar weer 
eens plaats nam in de schoolbanken. 
Waar het voor een enkeling in de 
fractie nog dagelijkse kost is, is het 
voor de ander alweer zo’n vijftig jaar 
geleden. 

regelmatig brengt de fractie van het 
cda werkbezoeken aan bedrijven, 
instellingen of stichtingen in aalsmeer. 
dit keer stond de, afgelopen jaar vol-
ledig gerenoveerde, westplas mavo op 
de agenda. 

Samenwerking bedrijfsleven
eén van de speerpunten van de west-
plas is dat kinderen hier niet alleen uit 
boeken leren, maar ook veel praktijk-
ervaring opdoen. volgens teamleider 
rené elbersen is dit een punt waarin 
politiek en school elkaar kunnen ver-
sterken: ,,in klas 2 starten we al met een 
maatschappelijke stage. bijvoorbeeld 
op een sportclub, een basisschool of in 
de bibliotheek. in klas 3 komt daar nog 

een beroepsoriënterende stage bij en een 
bezoek aan een beroepenmarkt, zodat 
leerlingen al vroeg ontdekken wat de rela-
tie is tussen school en het echte leven.’’ 
vanuit het bedrijfsleren en het onderne-
mende aalsmeer is altijd vraag naar jong 
talent. en via een beroepenmarkt en ver-
schillende stages weten leerlingen wat het 
aalsmeerse bedrijfsleven te bieden heeft. 

Prachtige school
tijdens de rondleiding door de gereno-
veerde school sprak de cda fractie haar 
waardering uit voor het mooie resultaat. 
,,door de constructie van daklichten en 
lichtkoepels ontstaat een rustgevende 
sfeer, waardoor er goed geleerd en ge-
werkt kan worden,’’ vonden de fractiele-
den. 
de cda-fractie was ook onder de indruk 
van de mooi ingerichte lokalen, zoals het 
lokaal voor projectonderwijs. het pro-
jectonderwijs is een vorm van onderwijs 
waarin leerlingen naast het verzamelen 
van kennis ook bepaalde vaardigheden 
ontwikkelen. leerlingen werken in kleine 
groepjes aan keuzeopdrachten en leren 
op deze manier luisteren, samenwerken, 
organiseren, presenteren en plannen. voor 
de cda fractie was deze manier van on-
derwijs niet geheel onbekend aangezien 
de cda raadsleden ieder jaar deelnemen 
in een panel dat de leerlingen aan het eind 
van het jaar beoordeelt. 

Lees verder op pagina 2

cda’ers weer in de schoolbankeninhoud

geen tijd om na te denken 
over ‘de laatste loodjes’

aalsmeer

Een wethouder, zo heb ik gemerkt, 
heeft geen tijd om na te denken 
over ‘de laatste loodjes’. Dat hoor ik 
de laatste weken vaak. Nog even en 
we gaan op vakantie, snel nog wat 
zaken regelen. Dat kan, maar veel 
zaken laten zich niet regelen. 

Lees verder op pagina 2
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lijke visie. met als uitgangspunt dat in 
de lokale samenleving het zelforga-
niserend vermogen van de inwoners 
het uitgangspunt is.
de opdracht die we op ons genomen 
hebben: ‘investeren in de kracht  van 
de samenleving’, heeft een nieuwe 
impuls gegeven aan beleid en het in 
praktijk brengen ervan. we hebben 
zo de gevolgen van de recessie voor 
de aalsmeerse bevolking weten te 
beperken. met steeds oog voor onze 
‘zwakkeren in de samenleving’.
als je elke dag geniet van het werk, 
als cda-wethouder, zijn het niet de 
laatste loodjes, maar elke dag is er 
een met een nieuw perspectief. ik 
kan niet ontkennen dat daar veel 
doorzettingsvermogen voor nodig is. 
maar gelukkig doe je dit niet alleen. 
de steun die je vanuit het cda krijgt, 
is dan ook onmisbaar. we zijn ons 
bestuurlijk en ambtelijk in aalsmeer 
en amstelveen aan het voorbereiden 
op 1 januari 2013, op de ‘’nieuwe’’ 
situatie, want dan hebben we één 
ambtelijke organisatie. in een volgen-
de cdactueel zal ik u de stand van 
zaken geven. 
ik wens ons een goede vakantie toe! 
(zelf zijn we de laatste twee weken 
van augustus op vakantie).

Ad Verburg
wethouder cda

tweede kamer een ‘groot talent’ in 
de persoon van Pieter litjens (het 
cda heeft gelukkig veel van deze 
talenten).
het mooie van de baan als wethou-
der is dat je geen tijd hebt om na te 
denken over ‘de laatste loodjes’. elke 
dag is wel weer anders. 
voor de vakantie staat er nog een 
raadsvergadering op de agenda 
met onder meer de lentenota. 
tijdens de behandeling van deze 
lentenota stellen we de kaders 
vast voor de begroting 2013 en 
meerjarenbegroting voor de jaren 
daarna. de financiële situatie van de 
gemeenten in nederland verslech-
tert snel. de junicirculaire laat zien 
dat de gemeenten in het lopende 
begrotingsjaar 254 miljoen euro 
minder uitkering uit het gemeente-
fonds krijgen dan in de september 
circulaire was aangekondigd. in 
2013 is dat verschil nog eens 213 
miljoen euro negatief. in twee jaar 
tijd een tegenvaller van maar liefst 
467 miljoen euro. dat betekent dat 
ook deze ‘gifbeker’ aalsmeer niet 
voorbij gaat.

Evenwichtig programma
maar gelukkig hebben we vorig jaar 
de zorgelijke situatie al onderkend 
en hebben we een evenwichtig 
bezuinigingsprogramma ingezet en 
daarnaast met een nieuwe inhoude-

of je nu in het bedrijfsleven zit, het 
onderwijs, de gezondheidszorg, 
welzijn of de politiek, veel zaken 
komen opeens op je af. toen we als 
college twee jaar geleden met z’n 
vieren begonnen, was de ambitie 
om de klus in vier jaar te klaren en 
dat zeker daarna nog een periode 
voort te zetten. maar op 7 juni jl. 
besloot ulla eurich om persoonlijke 
overwegingen per direct terug te 
treden als wethouder van aalsmeer. 
‘het voelt als een zware beslissing’ 
schreef zij in het persbericht. in 
dezelfde periode werd de kandida-
tenlijst van de vvd gepubliceerd. 
op plaats 26 (inmiddels 25) komen 
we een bekende naam tegen: onze 
burgemeester Pieter litjens. raken 
we na, nog geen vijf jaar onze bur-
gemeester ook nog kwijt…

Teleurstelling en trots
natuurlijk overheerst bij mij, maar 
ook bij mijn collega wethouder gert 
jan van der hoeven, teleurstelling. 
ulla weg en zo goed als zeker in 
september ook Pieter litjens. na 
de eerste teleurstelling, overheerst  
toch het gevoel van ‘trots’. want in 
de twee jaar dat dit college er nu 
zit, hebben we veel bereikt en een 
fundament gelegd voor de toe-
komst van aalsmeer. het bedrijfs-
leven krijgt er met ulla (weer) een 
fantastische ondernemer bij en de 

(vervolg) geen tijd om na te denken over ‘de laatste loodjes’

Havo-kansklas
tijdens het bezoek aan de westplas 
mavo is de cda fractie ook nog in 
gesprek gegaan over de door het 
cda lang gekoesterde wens voor 
een havo/vwo school in aalsmeer. 
volgens regiodirecteur marien 
verhulst is dit een wens die voor 
aalsmeer niet haalbaar is. de cda 
fractie vindt dit nog steeds echter 
jammer aangezien zij zich altijd 
heeft ingezet om een havo/vwo 
school in aalsmeer mogelijk te ma-

ken. verhulst kon de fractie echter 
wel vertellen dat men bij de west-
plas een goede samenwerking heeft 
met het hwc in amstelveen en dat 
er veel leerlingen van de westplas 
doorstromen naar het hwc via de 
zogenaamde ‘havo-kansklas’. ook 
hebben de havo/vwo-scholen in de 
regio een plaatsingsgarantie voor 
leerlingen uit aalsmeer en kudel-
staart afgegeven waardoor kinderen 
altijd in de buurt naar een middel-
bare school kunnen. 

(vervolg) cda’ers weer in de schoolbanken
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vaker gaat bemoeien met religieuze 
groeperingen. 
in politiek opzicht lijkt het erop dat 
het publieke domein het monopolie 
of de exclusieve verantwoordelijk-
heid van de staat is geworden. 

Meer ruimte voor religie
op 13 september 2011 heeft het 
beraad van kerken, in een brief aan 
beide kamers der staten-generaal, 
om meer ruimte gevraagd voor 
religie in het publieke domein, het 
domein waar overheden, kerkelijke 
en maatschappelijke organisaties en 
individuen elkaar treffen.
maar waar is de bindende kracht van 
religie en levensbeschouwing, waar 
het cda over spreekt?
vooralsnog lijkt de godsdienst on-
der druk! belangrijk is dat het cda 
haar christelijk gedachtegoed weer 
inbrengt in het publieke domein 
en dat overtuigend uitdraagt. de 
filosoof habermas maakt onder-
scheid tussen de politiek in strikte 
zin, die naar zijn overtuiging levens-

Op verzoek van het CDA-bestuur 
hield Aad Hofland op de laatste 
klankbordavond een presentatie 
over ‘Kiezen en Verbinden’, het 
rapport van het strategisch be-
raad van het CDA. Hier leest u zijn 
bijdrage over ‘Religie en levensbe-
schouwing als bindende kracht’.

het cda, zo lezen we in ‘kiezen 
en verbinden’, meent dat wij maar 
moeilijk weten om te gaan met 
mensen die ruimte willen voor hun 
geloofsovertuiging en levensbe-
schouwing. daarin heeft het cda 
volkomen gelijk. de laatste jaren 
staan religieuze verworvenheden ter 
discussie. kijk naar de rituele slacht, 
vrijheid van onderwijs (acceptatie-
plicht), de zondagsrust, het verbod 
op blasfemie, de tolerantie van ‘wei-
gerambtenaren’ die geen homosek-
suelen willen trouwen en het dragen 
van religieuze kleding en symbolen. 
het lijkt erop dat de overheid zich 
in het kader van haar emancipatie-, 
sociale cohesie- of veiligheidsbeleid 

religie en levensbeschouwing als bindende kracht
beschouwelijk neutraal moet zijn. 
in de publieke sfeer kunnen levens-
beschouwelijk of religieus geladen 
overwegingen een rol spelen, mits 
ze naar voren worden gebracht in 
het volle bewustzijn van het plu-
ralisme dat in de discussies heerst. 
degenen die religieuze standpunten 
naar voren brengen, moeten in staat 
zijn ook vanuit een buitenperspec-
tief naar hun eigen positie te kun-
nen kijken en  een verbinding te 
leggen tussen hun visies op maat-
schappelijke kwesties en seculiere 
opvattingen. 
het gaat wat mij betreft vooral om 
een oproep om de c van cda weer 
gestalte te geven en dialoog in het 
publieke domein aan te gaan en 
helder te maken waar het cda voor 
staat.

Aad Hofland

uit het bestuur

CDA Aalsmeer bij provincietour
met een mooie delegatie uit fractie en bestuur 
was het cda aalsmeer aanwezig bij de slotbij-
eenkomst van de provincietour met de nieuwe 
voorzitter ruth Peetoom op 18 juni. robbert-
jan van duijn overhandigde namens aals-
meer/kudelstaart een bos rozen aan Peetoom. 
samen met dirk van willigen staat hij op de 
foto met mona keijzer, de tweede kandidaat 
op de cda-lijst voor de tweede kamerver-
kiezingen en gedeputeerde jaap bond van 
noord-holland.

Themabijeenkomst 4 september
dinsdagavond 4 september organiseert het 
cda voor de leden en geïnteresseerden in ku-
delstaart en aalsmeer een themabijeenkomst 
over de ‘top-10 bereikte resultaten’ die het 
college in de afgelopen twee jaar heeft bereikt. 
een tweede onderwerp met het oog op de na-
derende tweede kamerverkiezingen is ‘duur-
zaamheid’. noteer deze happening alvast in uw 
agenda! we beginnen om 19.30 uur, locatie en 
agenda worden nog bekendgemaakt. het is 
dan feestweek in aalsmeer, maar we rekenen 
toch op een goede opkomst!
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advieslijst met de kandidaten voor 
de tweede kamerverkiezingen op 
12 september. het eerste deel van 
de gezamenlijke bijeenkomst was 
hiertoe tot officiële algemene leden-
vergadering bestempeld. de alv ging 
akkoord met de voorgestelde lijst en 
de leden praatten goed mee met de 
inhoudelijke discussie over het functi-
oneren van het cda aalsmeer. 
,,blijft aalsmeer wel zelfstandig als we 
samengaan met amstelveen?’’ was 
een van de vragen. en ook praktische 
zaken als de vele overbodige ver-
keersborden in de gemeente kwa-
men aan de orde. 

Hermen de Graaf
voorzitter cda

len. ,,de fractie is zeer actief en de 
interactie tussen bestuur en fractie 
is verbeterd’’, concludeerde een van 
de bestuursleden. maar we werden 
het ook eens over de zaken, die nog 
niet voldoende zijn aangepakt. op 
het gebied van jeugd- en jongeren-
beleid, migrantenhuisvesting en het 
nog altijd te rommelige aalsmeer en 
kudelstaart is nog veel te doen. en 
er is ook zorg over de samenwerking 
met amstelveen. 

Inbreng leden
bij de bijeenkomst waren ook leden 
aanwezig. alle leden waren uitgeno-
digd om de bijeenkomst bij te wo-
nen omdat ook een oordeel moest 
worden gegeven over de concept 

Het CDA heeft in Aalsmeer samen 
met coalitiepartners in de afgelo-
pen twee jaar veel bereikt, maar 
er is ook nog veel te doen. Dat 
bleek tijdens de gemeenschap-
pelijke vergadering van fractie, 
wethouder en bestuur op zater-
dag 16 juni. 

de start van de bouwplannen mijns-
heerlyckheid en lijnbaan, de ambte-
lijke samenwerking met amstelveen, 
bijna weggewerkte wachtlijsten bij 
de kinderopvang, het veiligstellen 
van cai-gelden voor nood, de van-
dalismemeter, samenredzaamheid 
bij tafeltjedekje en nog veel meer 
voorbeelden van bereikte resultaten 
konden we gezamenlijk vaststel-

‘nog veel te doen en al veel bereikt’

Met het indienen van 23 amende-
menten op het CDA-verkiezingspro-
gramma ‘Iedereen’ en twee resoluties 
voor het CDA-congres op 29 en 30 
juni roert de afdeling Aalsmeer/
Kudelstaart zich ook op landelijk 
niveau. 

niet alleen om amendementen (voor-
stellen voor wijziging) op te stellen en 
in te dienen, maar ook om het concept-
verkiezingsprogramma goed door te 
nemen kwam begin juni kwam een 
delegatie uit bestuur, fractie en leden 
bij elkaar. ook waren er schriftelijke 
reacties, die later zijn verwerkt tot 
amendementen en twee resoluties. af-
gelopen maandag publiceerde het cda 
de pre-adviezen voor de in totaal 1.500 
amendementen en veertien resoluties.

Veel reacties
,,bij de vorige verkiezingen hadden we 
een programma van honderd pagina’s 
en kregen we duizend amendementen, 
nu hebben we een veel compacter 
programma en meer dan 1.500 reacties. 
mijn conclusie: de partij leeft’’, aldus 
voorzitter ruth Peetoom over de be-
trokkenheid van de leden. de amende-
menten worden in deelsessies bespro-
ken op vrijdag 29 juni. van de 23 door 
aalsmeer ingediende voorstellen wijst 

cda aalsmeer pleit voor beter taalgebruik
het bestuur er zeventien af, meestal 
omdat ze te specifiek zijn. drie krijgen 
in gewijzigde vorm ondersteuning en 
van drie andere vindt het bestuur dat ze 
moeten worden aangenomen. het gaat 
hierbij om een snelle introductie van 
de nieuwe omgevingswet, het bevor-
deren van samenwerking bij een snelle 
crisisaanpak bij voedselveiligheid en 
om ondersteuning voor het collectief/
coöperatief opdrachtgeverschap in de 
woningbouw. 

Beter taalgebruik
twee door aalsmeer ingediende resolu-
ties, dat zijn meer beleidsvoornemens, 

worden besproken op zaterdag 30 juni. 
allebei hebben ze een positief advies van 
het bestuur meegekregen. dat is toch iets 
om als afdeling trots op te zijn, melden 
we met gepaste bescheidenheid. hermen 
de graaf zal als dat nodig is de resolutie 
bepleiten waarin aalsmeer met andere 
afdelingen pleit voor erkenning van de 
greenports. en christiaan keijzer gaat 
een meer ludieke, maar serieus bedoelde 
resolutie verdedigen. daarin spreekt 
het cda-congres zich uit voor een beter 
leesbaar verkiezingsprogramma, waarin 
eventuele moeilijke begrippen kort wor-
den uitgelegd. 



5

in de vakantie helaas geen cdactueel, de 
volgende cdactueel verschijnt op de 
laatste woensdag van augustus 2012

www.aalsmeer.cda.nl

cdactueel is de digitale nieuws-
brief van het cda aalsmeer en 
verschijnt in principe 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 de site gezet: 
www.aalsmeer.cda.nl. daar vindt u 
alle informatie over onze afdeling. 

collegeprogramma ligt op schema. 
sinds de start van dit college hebben 
zich vele zaken aangediend die niet 
waren voorzien maar die wel om actie 
vragen. dat past bij de dynamiek van 
onze gemeente. in de tweede helft 
zal dit niet anders zijn. in een tijd dat 
de overheid noodgedwongen een 
stap terug moet doen zet het cda in 
op meer “samenredzaamheid” (als 
variant op de zelfredzaamheid van de 
vvd) van onze inwoners, en tege-
lijkertijd op het mobiliseren van de 
kracht van de samenleving. er is nog 
genoeg te doen in de tweede helft. 
we zult vanaf de eerste minuut vol 
aan de bal moeten. er is spanning, on-
zekerheid en er zullen onverwachte 
ontwikkelingen zijn. maar de conditie 
is goed, de teamspirit in fractie en col-
lege hoog en de tactiek staat als een 
huis. laten we de klus afmaken tot 
het laatste fluitsignaal klinkt.

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter

mede als gevolg van de voeding 
van de voorziening achterstallig 
onderhoud wegen en kunstwer-
ken. toch blijft waakzaamheid en 
alert reageren geboden. want voor 
de tweede helft zijn er wezenlijke 
bedreigingen, die voor ons als raad 
nog weinig beïnvloedbaar en nog 
weinig concreet zijn. de gevolgen 
van de junicirculaire zijn nog niet 
verwerkt in de lentenota, inmiddels 
is er wel een memo ontvangen met 
de doorrekening. ook het lenteak-
koord van vijf partijen in de tweede 
kamer leidt bij grove doorbereke-
ning tot een aanvullende bezuini-
ging voor onze gemeente met een 
bandbreedte tussen de 0,5 en 2 mil-
joen euro. we verkeren nog steeds 
in onzekerheid over de uitwerking 
van de grote decentralisaties in 
het sociale domein. Zeker is dat we 
daar met forse kortingen te maken 
krijgen en het is nog maar de vraag 
of we die als raad door wil bereke-
nen aan de gebruikers die toch tot 
de zwakkere groepen in de samen-
leving behoren. realisering van het 

als college en raad zijn we  halver-
wege deze zittingsperiode. een 
goed moment om zowel voor- als 
achteruit te kijken. de eerste helft 
is gespeeld, de tweede komt eraan. 
tijd voor de nabeschouwing hoe 
het spel is verlopen, of de resultaten 
naar verwachting zijn, of beloften 
zijn waargemaakt. en op basis daar-
van bezien of de tactiek ongewijzigd 
kan blijven, of meer behoudend of 
juist meer offensief moet worden 
gespeeld, of er spelers zijn die een 
schouderklopje of een bemoedi-
gend woord nodig hebben dan wel 
gewisseld moeten worden. alles wat 
nodig is om in 2014 de wedstrijd 
te winnen als coalitie, als cda, tot 
vreugde van het aalsmeerse pu-
bliek. 

hoofdpunt van aandacht is en blijft 
de financiële gezondheid. we staan 
er goed voor. de stevige ombuigin-
gen tot een bedrag van € 5 miljoen 
zijn grotendeels gerealiseerd. Zorge-
lijk is het om in 2012 de algemene 
reserve met 3 miljoen te zien dalen 

korte beschouwing van de fractievoorzitter 
op de lentenota


